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Meelelahutusteenuste
osutamine on keelatud igal
pool, nii kasiinodes, bowlingu ja piljardisaalides,
täiskasvanute klubides kui
ka majutusasutuste ruumides. Majutusettevõtted
tohivad jätkuvalt pakkuda
majutusteenust.
Klientidele peavad olema suletud kõik toitlustusettevõtete müügi- ja
teenindussaalid. Toidu kaasamüük ning sellega seotud
kullerteenus jääb lubatuks.

Jõhvi: võtame aasta kokku ning
vaatame tulevikku
Tahaks ehitada Jõhvi suvise hokiväljaku (rullhokimängijate treeninguteks),
selline väljak nõuab katteks tavalisest väiksema fraktsiooniga asfalti, see ehitatakse lasteaia „Kalevipoeg“ kõrvale. Tulevikus saavad kohalikud hokisõbrad
soovi korral selle kõige vajalikuga varustada ning teha trenni ka soojal aasta
ajal, aga võimalik, et ka suviseid hokivõistlusi korraldada.
Oluline on pidada meeles ka meie maapiirkondi. Nii on meil plaanis Tammiku rahvamajja uue lava ehitamine. Olen ka varem rahvamaja „elluäratamise“
teemat puudutanud, tahaks muuta selle teatraalsemaks, kutsuda sinna rahvateatreid, võimalik, et taaselustada rahvamajas oma, kohaliku rahvateatri.
Samuti tahaksin ära märkida, et sel aastal olema alustanud aktiivset lasteaedade kordategemist, mida jätkame ka järgmisel aastal. „Sipsikus“ tegime korda
Loe edasi lk 2

Aleksei Naumkin
vallavolikogu esimees

Lõppemas on 2020. aasta. Millised olulised Jõhvi arengusuunad peaksin ma vallavolikogu esimehena ning endise
Jõhvi vallavalitsuse liikmena ära märkima?
On oluline mõista, et iga rahvasaadik annab valimistele minnes lubadusi oma
valijale. Just nendest lubadustest-plaanidest moodustubki alus koalitsioonilepingule, milles kajastatakse fraktsioonide ettepanekuid. Seetõttu võib olulisi Jõhvi arengusuundi järgmisel aastal leida nii strateegilisest eelarveplaanist
kui valla arengukavast, mille aluseks olid koalitsioonilepingud. Kõik valla
arengukavad on avalikult kättesaadavad. Ka koalitsioonileping on avalik dokument (kättesaadav aadressilt HYPERLINK “https://www.johvi.ee/koalitsioonilepe” https://www.johvi.ee/koalitsioonilepe – „JT“)
Kõige olulisem on minu arvates jalgpalli sisehall, me pidime selle projektiga kiirkorras tegelema, õigeaegselt omafinantseeringu vahendeid ette nägema,
lisaks sellele on spordist rääkides prioriteetide hulgas kergejõustikustaadioni
ehitus. Loomulikult ei tohi unustada ka eesti põhikooli ehitust, hariduslinnakut,
pargi korrastustööde lõpetamist ning muidugi ka juba aasta tagasi planeeritud
ja projekteeritud uue, kaasaegse skate-pargi ehitust.

TÄHELEPANU!
COVID-19 viiruse järjest laiaulatuslikuma
leviku tõttu on vallamajja
sissepääs piiratud.
Palume oma küsimustega Jõhvi
vallavalitsuse ametnike poole pöörduda
telefoni või e-kirja teel ning võimalusel
vältida füüsilist kohaletulekut.
Jõhvi vallavalitsuses toimub
kohapeal vastuvõtt ainult
eelregistreerimisega.

Külastajate jaoks peavad
uksed sulgema kõik spordiobjektid, seal hulgas
spordiklubi, saunad,
spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad.
Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, seal
hulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja
kinoseansid siseruumides.
Sisetingimustes on keelatud noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe, samuti
sportimine ja treenimine.
Üle Eesti hakkab kehtima jumalateenistuste ja
usuliste talituste puhul
50-protsendilise ruumitäituvuse piirang, et vältida koroonaviiruse leviku
ohtu jõulupühade ajal.
Siseruumis tuleb jätkuvalt kanda maske, tagada
desinfitseerimisnõuete
täitmine ja järgida muid
viiruse leviku tõkestamise
abinõusid.
Üle-eestilised hariduselu
piirangud kestavad üldhariduskoolidele koolivaheaja lõpuni, 10. jaanuarini
(k.a.)
Lisainfo: kriis.ee.
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Jõhvi: võtame aasta kokku ning vaatame tulevikku
Algus esilehel
lasteaia territooriumi, uuendasime elektri- ja küttesüsteeme, planeerisime rühmaruumide remondi
kahes lasteaias, mööbli uuendamise. Pean seda oluliseks, sest laps peab alates lapsepõlvest tundma
end mugavalt, st olema soojas, ohutus, puhtas ruumis.
Ka sotsiaalteenuseid ei ole tähelepanuta jäetud, alustame etapiviisiliselt dementsusega inimeste
päevakeskuse ehitust, käivitame sotsiaalmaja osalise ümberehitamise projekteerimise korteriteks
eakatele ning erivajadustega inimestele.
Kuid kõige olulisem ja väärtuslikum – need olete teie, meie elanikud. Soovin teile kogu südamest,
et jääksite sel keerulisel ajal terveteks ning ei kaotaks optimismi. Kõigest ülejäänust saame me
kindlasti jagu!
Jüri Konrad, vallavanem
Lisaks igapäevasele omavalitsuse elukorraldusele ning koroonakriisiga seotud lisaülesannetele on vallavalitsusel
käsil rida tegevusi, millest siinkohal
mõningase ülevaate tahaks anda.
Käimas on väga suuri ja mitmeaastaseid ettevõtmisi, aga on ka pisemaid,
kuid mitte vähemtähtsaid asju. Omavalitsuse elu koosneb tuhandest killust – see on justkui mosaiik. Katsume
üheskoos selle mosaiigi võimalikult
ilusa ja ahvatleva laduda, et see oleks
meeldiv kohalikele elanikele, sobiv
ettevõtluse arendamiseks ning kutsuv
külalistele.
Alustades haridusvaldkonnast, on käsil ettevõtmisi nii hea õpikeskkonna
loomisel, kui sisulise töö edendamisel.
Jõhvi Põhikooli uue hoone rajamisega
oleme peatselt jõudmas olukorda, kus
ehitusplats on valmis uue maja püstitamiseks. Järgmiste kuude jooksul peab
riigihanke käigus selguma ehitusfirma, mis selle vastutusrikka töö teha
võtab. Vallavalitsuse hool on edaspidi
jälgida, et kõik tööd saaks tehtud korrektselt ja plaanipäraselt. Jõhvi Vene
Põhikooli hoone juures parendame
järk-järgult huvitegevuse hoonekorpust, ehk seda osa majast, mida 2018.
a rekonstrueerimisprojekti järgselt
põhikool enam regulaarselt ei kasuta.
Eeloleval aastal remondime ja sisustame esimesel korrusel tehnikavaldkondade huvitegevuse keskuse kogu valla laste jaoks. Jätkub ülejäänud korruste remont ja kaasajastamine. Märksõnadeks on
energiatõhususe suurendamine ja ventilatsioonisüsteemide täiendamine – see on tegevus, mida on
vaja veel ka kõigi teiste vallale kuuluvate hoonete juures eelolevatel aastatel ette võtta.

valgustid, pingid, platsid, parkimiskohad ning haljastus. Suurem osa töödest saab valmis juba eeloleval, 2021. aastal. Mitmeaastane tegevus seisab ees Jõhvi kalmistu heakorrastamisel – valminud
on terviklik rekonstrueerimisprojekt ning I etapp võetakse ette eeloleval aastal. Linnaruumi mitmekesistamiseks on plaanis kohtumaja piirkonnas kirjanik Eduard Bornhöhe mälestuse jäädvustamine.
Jõhvis ülemtalurahvakohtu eesistujana töötanud kirjamehe skulptuuri rajamist on lubanud eest vedada kohtusüsteemi esindajad ning vald teeb korda ümbritseva haljasala. Samuti jätkame jõupingutusi, et Jõhvi raudteevaksal ning ümbruskonna avalik ruum korda saaks. Peatselt loodame jõuda
lahendini, kus vald saab hoone peremeheks ning edasise juba enda käe järgi kujundada. Arendame
edasi ka uue raamatukoguhoone mõtet – eskiisprojekt on paljudes juba elevust tekitanud ning loodame, et riik tuleb meile appi.
Teede-tänavate osas on viimaste aastate jooksul mitmeid vajalikke töid tehtud. Suurprojektidest
jätkub linnasisese Narva maantee rekonstrueerimine. Ettevõtlusaladele ligipääsu parandamiseks
remonditakse vastavad lõigud Saeveski ja Kaasiku tänavatest. Ettevalmistustööd käivad mitmete
uute kõnni- ja kergliiklusteede rajamiseks, mille ehitamiseks loodame jätkuvalt Euroopa Liidu toetusi taotleda. Koostöös AS Eesti Raudteega peab valmima uus kergliikluse tunnel Narva mnt Coop
kaupluse piirkonnast Malmi tänavale – valla ülesandeks on selle juurde rajada juurdepääsuteed
mõlemal pool raudteed.
Jätkuvad mitmed sotsiaalprojektid. Jõhvi Hooldekeskuse hoones käivitub uus teenusüksus kogukonnas elamise teenuse osutamiseks, õueala muudetakse hubasemaks ning majale lisandub vajalik varuväljapääsu-trepp. Ettevalmistamisel on veel mitmed sotsiaalsuunitlusega projekte – näiteks
teenusüksus dementsusdiagnoosiga isikute päevahoiu korraldamiseks ning valla sotsiaalkorterite fondi ümberkorraldamine. Jätkub ka eluruumide füüsilise kohandamise programm, et puuetega inimeste
kodudes vajalikke kohandusi teha. Samuti osaleb Jõhvi vald jätkuvalt Päästeameti projektis „500
kodu tuleohutuks”, millega kohandatakse kodusid, kus on hinnatud kõrgem risk tuleõnnetuste osas.
Tegevuste nimistut võiks veelgi jätkata, kuid loodan, et olulisim sai kirja. Vallavalitsus töötab Jõhvi
elu paremaks muutmise nimel ning kõik täiendavad ettepanekud ja algatused on alati teretulnud.
Võtke ühendust ning räägime lähemalt.

Jätkuvad tööd lasteaedade juures – kevadega viime lõpuni Sipsiku lasteaia õueala täieliku uuendamise. Käimas on mitme-etapiline töö ka Sipsiku maja rekonstrueerimisel. Eeloleval aastal paigaldatakse maja katusele päiksepaneelid ning suur osa elektrienergiast hakkab lasteaiale edaspidi
tulema kohapealt. Ettevalmistamisel on sama tegevus ka Kalevipoja majas ja sealgi vajab lisaks
veel õueala täiendamist. Lasteaia sooviks on saada oma õue korralik spordiplats, mis on justnimelt
väikelaste jaoks rajatud.
Koolid-huvikoolid-lasteaiad on tublid oma sisulise töö edendamisel. Palju energiat kulub hetkel
paratamatult distantsõppe korraldamisele, kuid osaletakse arvukates arendusprogrammides, koostöö
toimub nii maakondlikult, üleriigiliselt kui ka rahvusvaheliselt.
Spordi- ja vabaaja rajatistest on hetkel enim nähtav Jõhvi Põhikooli ja gümnaasiumi juures toimuv
senise spordiväljaku laiendamine täismõõtmetes staadioniks. Tänaseks avaneb ehitusplatsil juba
pilt, kus tulevane staadionipind on tasandatud, selle alla on paika saanud vajalikud torud ja juhtmed.
Töö käib igapäevaselt ning eeloleva aasta jooksul saab staadion kasutusvalmis.
Jalgpallihalli rajamise ettevalmistustööd on käivitatud – projekteerimise ettevalmistamine, vajalikud maatoimingud. Linnapargis on hiljuti paljud asjad paremaks saanud – küll laululava, mänguväljak ja mitmed pargirajad, täiendatud valgustust, kevadeks valmib ka erilaadse kujuga purskkaev.
Tegevust jätkub veel mitmeks aastaks - järgmistes etappides soovime kogu terviseraja valgustusega
katta, jätkata puude hoolduslõikust ja lisada parki täiendavaid atraktsioone. Äsja sai valmis ammuoodatud koerte harjutusväljak Jaama ja Veski tänava ristmiku lähedal. Väiksemaid mängu- ja spordiväljakuid rajame jõu järgi nii linnaosades, külakeskustes kui kergliiklusteede läheduses. Järgmise
aasta suurem ettevõtmine on Rakvere tänava mänguväljaku laiendamine.
Eesmärgiks on kasutusvõimaluste laiendamine – peatselt leiavad seal omale tegevust nii vanemas
koolieas lapsed, kergemat sportlikku tegevust seeniorid ning vabaõhu tegevusi ka erivajadustega
inimesed. Ettevalmistamisel on uued mängu- ja spordiplatsid väljaspool kesklinna ja külades. Uuel
aastal saab valmis ka skatepargi I etapp. See saab olema uues asukohas – Ehituse ABC kaupluse vastas
oleval haljasalal. Kavatsus on edaspidi skateparki laiendada ning aja jooksul lisada samas piirkonnas
veel pump-track (jalgrataste vigursõidurada) ning parkuuriväljak (turnimiselementide linnak).
Linnaruum muutub veelgi valgemaks seoses välisvalgustuse projekti järgmise etapiga - LED-valgustusega saab järgmisel aastal kaetuks kogu linn. See on säästlik ja töökindel. Uueneb linnaruum
Hariduse tänava piirkonnas, kus koos staadioni ja põhikooliga saab uue ilme ka kogu ümbrus –

Evelyn Danilov, abivallavanem
Hariduse, kultuuri ning spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö valdkond puudutab praktiliselt kõiki valla
elanikke. Arvestades olukorda koroonaviirusega kujunes aasta selle valdkonna jaoks eriti keerukaks.
Kevadel olid meie koolid sunnitud otsa vaatama distantsõppe vajadusele ning selle eripäradele.
Lühikese aja jooksul omandasid meie õpetajad, õpilased ja lapsevanemad tehnilise võimekuse ning
võitlesid mehiselt selle protsessi raskustega. Kord korra järel olid meie loomingulised kollektiivid
sunnitud eelnevalt planeeritud kontserte ning üritusi ära muutma või edasi lükkama. Täie auruga
töötas ka meie sotsiaalosakond, mis alates kevadest ei lahkunud eesliinilt, aidates abivajajaid nii
oma jõududega kui ka vabatahtlike abi kasutades. Praktiliselt pausideta ja vaheaegadeta töötasid
meie lasteaiad, andes nii vallaelanikele võimaluse tööl käia ja pere sissetulek säilitada. Vaatamata
kõikidele probleemidele ja raskustele teostati nii eelnevalt planeeritud tööd (remondid allasutustes,
mööbli ja seadmete ost jne) kuid viidi ka ellu uued projektid: meie linnaruumi kaunistasid esmakordselt professionaalsed graffitid, mille loomisele panid käe külge nii professionaalsed kunstnikud kui ka meie valla noored, kes selle kaasaegse kunstiliigi aluseid suvelaagri raames õppida said.
Noortel oli võimalus omandada tööoskusi õpilasmalevas, mille läbiviimise traditsioon ei katkenud
isegi koroonaviiruse aastal.
Vallavalitsuse tähelepanu keskmes on alati olnud eakad vallaelanikud ning spetsiaalselt nende
jaoks õnnestus sel aastal rajada mõned vabaõhu treeningsaalid kergliiklusteede äärde.
Kallid vallaelanikud, noored ning elegantsemas eas, sportlikud ja loomingulised, õnnitlen teid kõiki saabuvate pühade puhul. Olge terved, soojendagu teid sugulaste ja lähedaste mõtted! Mingu
mured ja võimalikud raskused teist uuel aastal ringiga mööda, tuues teie ellu ainult head.
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Sõna saab toimetaja

„Jõhvi Teataja“: kohtume aastal 2021!
lehe ilmumine ning kohtusime oma lugejatega
alles septembris. Teen ettepaneku meenutada,
millistest meie kandi olulistest sündmustest
rääkisime igas lehenumbris.

Jevgenia Parv
ajalehe „Jõhvi Teataja“ toimetaja

Jaanuar
Jaanuarinumber räägib sellest, et veebiprojekt
SDparty.net, mille raames tehakse saadet „Jõhvi
ja Kohtla-Järve noorteuudised“, tähistas hiljuti
kaheksandat sünnipäeva. Üks osalejatest, Ilja
Telnov, on ka Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse
juures tegutseva laste videostuudio „Esimene
kaader“ juht. Jaanuarinumbris ilmus suur
intervjuu sellest, kuidas väikeses stuudios
toimuvad tõelised imed – erinevas vanuses
lapsed loovad, joonistavad, voolivad ja liimivad
dekoratsioone selleks, et ise filmida tõelisi
multifilme. Üks neist – plastiliinimultifilm
„Metsasõbrad“, kus peakangelasteks said Siilike ja Karupoeg, sai esikoha nominatsioonis
„Animatsioon“ Rahvusvahelisel amatöörfilmide
festivalil „Minu Kino“ (Läti).

Kallid lugejad! Lõppemas on 2020. aasta. See
ei ole olnud lihtne aasta kõikidele meie riigi
elanikele, pidime puutuma kokku kriisiga
paljudes eluvaldkondades. Kuid vaatamata raskustele ei ole Jõhvis ükski planeeritud projekt
peatunud ning praegu on just õige aeg võtta
kokku 2020. aasta ning vaadata lähitulevikku.
Planeeritud üheteistkümne korra asemel ilmus
„Jõhvi Teataja“ 2020. aastal seitse korda, kuna
seoses keeruka situatsiooniga peatati aprillis

Veebruar
Jõhvi jalgpalliklubi sai oma muuseumi. Veebruarinumbris rääkis muuseumi asutaja ning
jalgpalliklubi Phoenix juht Sergei Ivanov
sellest, et muuseumi avamine ajastati sisuliselt
Jõhvi jalgpalli sajanda aastapäevaga. Muuseumi
on paigaldatud vitriinid, sealt leiab erinevate
aastate karikad, klubi vabatahtlik Vladislav
Naumov eksponeerib seal püsivalt oma Eesti
jalgpalliklubide sallide kollektsiooni, on olemas

lauad kickeri mängimiseks ja palju muud.
Samas numbris on ka mahukas materjal
meie kaasmaalasest – kunstnikust ja šokolaadimeistrist Aljona Tuomist – ning tema
suurest reisist Aasiasse, kus ta elas kahe väikese
lapsega peaaegu aasta.
Märts
Märtsinumbri teemaks oli muidugi Eesti
Vabariigi valitsuse poolt seoses uue Covid19
viiruse kiire levikuga välja kuulutatud eriolukord. Kuid elu ei seisa paigal ning märtsis
kirjutab „Jõhvi Teataja“ ka Narva maantee
suure remondi algusest, mille tulemuseks peaks
olema uus teekate „Konsumi“ kauplusest kuni
viaduktini.
September
Septembri teemaks on haridus. Septembrinumbris rääkisime sellest, et Jõhvi vald
maksab esimesse klassi minejatele toetust
koolikaupadele tehtud kulude hüvitamiseks
summas 100 eurot.
Samuti rääkisime sellest, et Tartu Ülikool avab
Jõhvis eakatele mõeldud Väärikate Ülikooli.
Ülikooli loengute ja seminaride programmis on
aktuaalsed teemad.
Oktoober
Oktoober tervitas kõiki jalgpallisõpru suurepärase uudisega – „Jõhvi Teataja“ kirjutas,
et praeguse Jõhvi jalgpalliväljaku kõrvale
ehitatakse lähiaastate jooksul Ida-Virumaa

esimene jalgpalli sisehall. Sellise otsuse võttis
vastu valitsus.
Samuti osutus oktoober muutuste ajaks ning
septembri lõpus toimunud umbusaldushääletus
tõi kaasa uue koalitsiooni moodustamise Jõhvi
vallavolikogus. Uueks vallavanemaks sai
Jüri Konrad, abivallavanemaks majanduse,
ettevõtluse, maaelu ja arengu valdkonnas
Toomas Nael, abivallavanemaks hariduse,
kultuuri ning spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö
valdkonnas Evelin Danilov.
November
„Jõhvi Teataja“ kirjutab sellest, et demonteeritud
vana skate-parki asemel ehitatakse suvel ehituskaupluse „ABC“ ja raudtee vahelisele maaalale uus kaasaegne skate-park.
Novembris valiti Jõhvi vallavolikogu uus
esimees, kelleks sai Aleksei Naumkin.
Novembrinumbris võib näha fotoreportaaži,
mis rääkis sellest, et kuu alguses kinkis vallavalitsus Jõhvi pensionäridele Eakate päevale
pühendatud kontserdi.
Tuletan meelde, et kõik ajalehe „Jõhvi
Teataja“ väljaanded lugemiseks mugavas
PDF-formaadis võib leida Jõhvi valla
kodulehelt www.johvi.ee.
Soovin teile meeldivaid mälestusi ning
rõõmsat uut aastat! Hoidke end ja püsige
terved.

Selver alustab kojuveoga Ida-Virumaal, lisandus
väljastuspunkt Jõhvis
Selver laiendas kojuveopiirkonda
Ida-Virumaale, kojuveoga alustati
alates 10. detsembrist.
Kuna e-pood on praegusel viiruste leviku ajal
väga populaarne ja väljas söömas käiakse
harvem, pöörab Selver erilist tähelepanu
eristuvale kaubavalikule.
„Et konkurentidest eristuda, on Selveri e-poe
valikus rohkelt neid tooteid, mis ka tavapoes
meie eduteguriks on: Selveri enda kala- ja
lihameistrite tooted, kvaliteetne ja kallim
tooraine lahtisest letist – näiteks part, veis,
mereannid – ja muidugi Eesti väiketootjate
kaubad,” ütles Selver AS-i juhatuse liige Kristi
Lomp.
Lisaks laienenud kojuveopiirkonnale on vahepeal lisandunud e-Selveri väljastuspunkt Jõhvi Selveri infopunktidesse.
E-Selverist päeva esimeses pooles tehtud tellimuse saab kätte juba samal päeval kas
kulleriga koduuksele (ka kontaktivabalt) või
väljastusega kaupluse infoletist. Ida-Virumaale
saab tellida neljal päeval nädalas.
E-Selveri kliendil on võimalus ka tellimuse
teekonda jälgida. Kohe, kui kaup on kokku
pakitud, bussi tõstetud ning see hakkab
kauplusest kliendi poole liikuma, hakkab ka
klient kaardil liikuvat bussi nägema. Kaardi
link saabub koos tellimuse kinnituse ja arvesaatelehega. Kaart uueneb iga 20 sekundi järel.
E-Selveri klientidel on võimalus tellimust tehes
valida, kas kaup pakitakse kile- või paberkotti.
Pakendisoovist tuleb märku anda tellimuse
ostukorvi vaates, täites tärniga kastike „Soovin,

foto: Hendrik Osula

et kilekoti asemel pakendatakse tooted paberkotti”.
Lisaks laiale valikule toidu- ja tööstuskaupadele
toob e-Selver koju kätte ka suure kodutehnika
nagu külmkapid, pesumasinad, telerid, aga ka
mängukonsoolid.

Kuidas osta?
- Logi Partnerkaardiga kliendina
e-Selverisse või alusta ostmist külalisena
- Broneeri kauba kättesaamise aeg ja koht
- Vali kaubad välja ja lisa need ostukorvi
- Kontrolli ostukorvi sisu ja maksa

internetipangas
- Tule broneeritud ajal kaupadele
järele või võta need kullerilt vastu
enda valitud kohas (kulleriga tellimise
võimalus on saadaval vaid e-Selveri
teeninduspiirkonnas)
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Spordiklubi „EDU“ suurepärased raskejõustiku kaks kuud
Spordiklubi „Edu“ raskejõustiklased (president
Ago Aadumäe ja treener
Aleksandr Rumjantsev)
jätkasid novembris ja
detsembris suurepärast
esinemist Eesti areenidel –
medalite ja uute vabariigi
rekorditega.
7. novembril toimusid Valgas Eesti
meistrivõistlused vanuserühmas kuni
20 aastat.
Naiste arvestuses võistles suurepäraselt 14-aastane Emeli Raud: sai
hõbemedali ning püstitas kaks
Eesti rekordit kuni 15-aastaste
neidude hulgas: tõukamine 77 kg
ja kahevõistluse summa 135 kg
(rebimine 58 kg + tõukamine 77
kg). Samuti tuli Emeli kolmandaks
Sinclairi koefitsiendi järgi (kahevõistluse summa suhe sportlase enda
kaaluga): 170,31 palli.
Meeste hulgas kaalukategoorias kuni
55 kg tuli 12-aastane Ivan Vorobjov
neljandaks: summa 106 kg (50+56).
Kaalukategoorias kuni 73 kg
sai 12-aastane Aleksei Kuzmin
pronksmedali tulemusega summas
185 kg (83+102).
Samas kaalukategoorias tuli
14-aastane Gleb Pušin neljandaks,
tõstes 123 kg (53+70).
Kategoorias kuni 81 kg tuli teiseks
20-aastane Reigo Sulumets: 210 kg
(95+115).
Samas kaalus esinev 16-aastane
Maksim Pavlov aga sai kuuenda
koha tulemusega 131 kg (53+78).
Ning viimase, „hõbedase“ väärtusega

medali sai raskekaallane, +109 kg,
15-aastane Aleksandr Janson: 180 kg
(75+105).
21. novembril toimusid Albus
vabariigi meistrivõistlused kuni
17-aastaste atleetide hulgas.
Kaalukategoorias kuni 71 kg esines
jälle suurepäraselt Emeli Raud,
saades kahevõistluse summaks
132 kg (58+74) ning võites kindla
kuldmedali.
Kaalukategoorias kuni 76 kg sai
10-aastane Merti Hein hõbemedali,
tõstes summas 64 kg (26+38).
Kuni 73-kiloste noormeeste hulgas
parandas oma isiklikke rekordeid
jälle Aleksei Kuzmin, teenides
hõbemedali: summa 186 kg
(83+103).
Aleksandr Jansoni uued isiklikud
saavutused kategoorias üle 102 kg
(80+110) – tõid talle vabariigi teise
koha.
Peaaegu kõik „EDU“ sportlased
võistlesid mõlemal Eesti meistrivõistlusel nendest oluliselt vanemate vastastega. Ning sellele vaatamata saavutasid nad auhinnalised
kohad.
5. detsembril, samuti Albus, toimusid meeskondlikud Eesti meistrivõistlused, millel mõlemad „EDU“
meeskonnad – meeste ja naiste omad
– saavutasid vabariigis teise koha.
Emeli Raud püstitas kaalukategoorias
kuni 71 kg jälle vabariigi rekordid
kuni 15-aastaste tüdrukute hulgas:
rebimine 60 kg ning kahevõistluse
summa 137 kg.
Jana Kesvatera kaalukategoorias kuni
64 kg ei saanud rebimises algkaaluga

hakkama, kuid tõukas 63 kg.
Sigrid Moorast kaalukategoorias
kuni 87 kg tõstis summas 109 kg
(49+60).
Meeste arvestuses saavutas Lauri
naarits kaalukategoorias kuni 81 kg
summa 240 kg г (105+135).
Kategoorias kuni 89 kg kogus
Sergei Rumjantsev summaks 250 kg
(115+135).
Leon Kann kategoorias kuni 81 kg
tegi 220 kg (95+125).
Ning kategoorias üle 109 kg tõstis
Kristjan Pikhof 256 kg (111+145),
Rasmus Zarubin aga kategoorias

kuni 109 kg lõpetas oma esinemise
summaga 314 kg (140+174).
19. detsembril Tartus toimunud
võistlustel selgitati välja Eesti
tugevaimad raskejõustiklased kuni
13-aastaste poiste ja tüdrukute
hulgas. Spordiklubi „EDU“
delegeeris sinna neli osalejat.
nende pingutuste tulemus osutus
suurepäraseks: kaks „kulda“ ja kaks
„hõbedat“.
Kaalukategoorias üle 64 kg tuli
vabariigi meistriks Merti Hein, tõstes
summas 64 kg (26+38).

Kategoorias kuni 55 kg sai
hõbemedali Ivan Vorobjov summaga
109 kg (52+57).
Kategoorias kuni 73 kg tõstis Dmitri
Dodonov summas 102 kg (42+60),
see tõi talle samuti „hõbeda“.
Ning kõige edukamaks atleediks
„EDU“ meeskonnas sai Tartus
Aleksei Kuzmin. Ta on Eesti meister
kaalukategoorias kuni 73 kg, püstitas
kaks Eesti rekordit kuni 13-aastaste
poiste hulgas: tõugates 106 kg ning
summas 191 kg (85+106).
Georgi Georgievski

Ohvriabi pakub keerulistes olukordades toetust ööpäev läbi
Natalja Maikova
Jõhvi Ohvriabi töötaja

Keegi meist ei vali tahtlikult
enda teele kannatusi, ei
eelista vägivaldset elu
headele peresuhetele ega
soovi pai asemel peksa
saada. Teatavasti ei hüüa
õnnetus aga tulles ja
rasketesse olukordadesse
võib sattuda moel või
teisel meist igaüks. Oluline
on mõista, et ohver ei ole
kunagi tema suhtes toime
pandud vägivallas süüdi.
Rasketes olukordades ei tohi jääda
üksi, alati tuleb valida enda jaoks
sobivaim võimalus, kuidas leida
abi ja toetust. Vajalik abi on olemas
isegi siis, kui on tunne, et lähedaste
poole pöörduda ei saa ning tuttavatele
rääkida on häbi. Pöörduda abi ja nõu
saamiseks tasub ka siis, kui inimene
on meile ehk võõra kultuurilise
taustaga.
Eestis on ööpäev läbi avatud tasuta
Ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja
www.palunabi.ee veebinõustamine
nii eesti, vene kui ka inglise keeles.
Siinsamas, meie Jõhvi ohvriabi pakub
abivajajatele tasuta nõustamist, sinna

leides koos parimaid lahendusi ja abi
kannatanule. Koostööd tehakse näiteks ka läbi MARAC meetodi. MARACvõrgustiku eesmärk on tuvastada kõrge
riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid
ja kindlustada nende kaitse mitme
asutuse spetsialistide koostöös ning
seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda
ja selle raskeid tagajärgi.

võib pöörduda ka anonüümselt.
Teenused toimivad ja oleme abivajajate jaoks olemas sõltumata COVID-19 piirangutest.
Millal pöörduda Ohvriabi poole?
Ohvriabikeskusest saab abi ja tuge
iga inimene, kellele on põhjustatud
kannatusi või tekitatud kahju. Vägivalla ohvriks sattudes või muu
juhtumi läbi traumat kogedes on
loomulik tunda esmalt väga erinevaid
emotsioone: hirmu, viha, häbi või
süütunnet.
Juhtunust
rääkimine
võib olla raske, kuid see on väga
vajalik samm olukorrale lahenduse
leidmiseks ja mis oluline, seda saab
teha anonüümselt.
Nõustamine ja toetus on tegelikult
vaid ühe telefonikõne kaugusel
ning pakub lahendusi, kui ollakse
langenud süüteo, hooletuse või halva
kohtlemise ohvriks või kogenud

füüsilist, vaimset, majanduslikku
või seksuaalset vägivalda. Ohvriabi
kriisitelefonilt saab infot enda õiguste
ja abivõimaluste kohta ning abivajaja
viiakse kokku õigete spetsialistidega.
Kui inimene ei soovi või ei saa
helistada, on võimalik kontakteeruda
nõustajaga veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee.
Meie poole võib pöörduda ka juhul,
kui inimene ei ole päris kindel, kas
tema suhtes on kuritegu toime pandud.
Nõu ja emotsionaalset tuge saab ka
siis, kui ollakse mures lähedase pärast
või tahetakse teist inimest toetada.
Ohvriabitöötaja juures on võimalik
taotleda kuriteoohvri hüvitist ja vajadusel tagatakse kaitse mitmete asutuste koostöös.
Ohvriabitöötaja teeb teiste asutuste
ja abiorganisatsioonidega koostööd,
vahetades omavahel infot ning

Naistevastast vägivalda kogenuna
saab pöörduda naiste tugikeskusesse,
kus aitame vägivallast pääseda ja
saavutada iseseisev toimetulek.
Tugikeskuses pakume abivajajale ja
vajadusel ka tema lastele ööpäev läbi
turvalist keskkonda, kriisinõustamist
ja ajutist majutust.
Veel hindame turvariske, anname
esmast õigusabi ja koostame tegevusplaani, kuidas juhtunuga toime tulla
ning turvalisema elu suunas liikuda.
Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuses
toetame neid, kes on kogenud viimase seitsme päeva jooksul seksuaalvägivalda. Võtame abivajaja
vastu ka ilma saatekirjata ja samuti ei
pea selleks politseisse pöörduma.
Kannatanu on oodatud ka siis, kui ta
ei mäleta, mis temaga juhtus. Meie
spetsialistid on valmis nõustama,
soovi korral läbi vaatama ja võimaliku raseduse eest kaitsma ning

pakkuma ennetavat ravi HI-viiruse ja
B-hepatiidi vastu. Kõik uuringud ja
ravi on seejuures tasuta. Taolise abi
andmine ei jää vaid kriisinõustamise
tasemele. Pärast esmase abi saamist on
kannatanu oodatud tagasi, et ta saaks
jagada oma tundeid ja tal aidatakse
taastada igapäevane elurütm.
Abi pakutakse ka vägivalda tarvitanud
inimestele. Kui ollakse mures enda
või lähedase inimese vägivaldse
käitumise pärast ja on soov astuda
samme turvalisuse suunas, siis nõustame vägivallast loobumise tugiliinil
660 6077.
Igasugusele vägivallale saab piiri
panna ainult koostöös. Kuna kannatanutel on tihti raske abi otsida, siis on
kõrvalseisjatel ülioluline roll märgata
ja abi pakkuda.
Kui naabrite juurest kostab karjumist,
vägivallale viitavaid hääli või appikarjeid, siis tuleb teavitada kohe
politseid telefonil 112.
Kui on kahtlus, et naabri, kolleegi, sugulase või sõbra peres esineb
vägivalda, siis tuleb sellest rääkida. Kui ei tea, kuidas sekkuda
ja olukorrast rääkida, siis annavad
nõu meie spetsialistid Ohvriabi kriisitelefonil 116 006.

Ärme jää ükskõikseks enda
ega teiste suhtes!

kultuur 5

JÕHVI TEATAJA

3. detsembril
saanuks Virumaalt
pärit režissöör ja
näitleja Kaljo Kiisk
95-aastaseks!
Hoiame mälestust Eesti
filmikunsti suurkujust!
Kaljo Kiisk (3. detsember 1925
Vaivina küla, Voka vald, Jõhvi kihelkond – 20. september 2007 Tallinn) oli Eesti näitleja, filmilavastaja
ja poliitik.
1946. aastal lõpetas ta Rakvere
1. Keskkooli; õppis 1946–1947 Tallinna Polütehnilises Instituudis maa-

varade allmaakaevandamist.
Asus 1947 õppima Eesti Riiklikku
Teatriinstituuti, kuid aastal 1948 vahetas ta Tallinna teatrikooli Moskva
“kaitsvate müüride” vastu, asudes
õppima Moskva teatri- ja kinokunstiinstituudi eesti stuudios, mille lõpetas aastal 1953.

Pärast lõpetamist oli Kiisk Tallinna Draamateatri näitleja ning
aastatel 1955–1990 Tallinnfilmi lavastaja.
Aastatel 1962–1987 oli ta Eesti Kinoliidu juhatuse esimene
sekretär.
JT

Vallo Reimaa koostatud raamatu esitlus
Selle aasta juulis möödus esimese regionaalse laulpeo, Jõhvi laulupüha,
toimumisest 155 aastat. Sel puhul
avati Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi
laulupidudele pühendatud mälestusstend.

21 novembril esitles Jõhvi
Muuseumi Selts Jõhvi Kontserdimajas Vallo Reimaa
koostatud raamatut “Ühes
laulmise vägi. Jõhvi laulupeod 1865. aasta Alutaguse
praostkonna laulupühast
kuni Jõhvi pargi laulupidudeni”.

Jõhvi pargis toimusid neli laulupidu
aastatel 1926–1932.
Raamatu ilmumist toetasid Jõhvi Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp,
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Jõhvi Muuseumi Selts, Kersti Võlu Koolituskeskus, SA Edise Linnus, EELK
Jõhvi Mihkli kogudus, AS Toila Sanatoorium.

Laupäeva varahommikul asetas
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse juht
Anne Uttendorf Jõhvi kalmistul
lilled
laulupeo
peamiste
eestvedajate Jõhvi Mihkli kirikuõpetaja ja Alutaguse praosti Friedrich Ferdinand Meyeri (1799-1871) ja
Joseph Siegfried Saare (1837-1912)
hauale.

Raamatut saab osta Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskusest (kontakt:
Anne Uttendorf) ja EELK Jõhvi Mihkli koguduse kantseleist (kontakt:
Anne-Ly Lein).

Jõhvi laulupeotraditsioon jätkus ka
peale Eesti Vabariigi loomist, mil

Jõhvi Muuseumi Selts

Avati Ida-Viru kingituste veebipood
Detsembri alguses avasid
Ida-Viru turismiklastri partnerid Ida-Viru e-kingipoe.
Pood pakub IDA/VIRU branditooteid ning kinkekaarte
Ida-Viru turismi eestvedavatelt ettevõtetelt. Nii saab
iga idavirukas sel Jõulul
kinkida Ida-Viru kingitusi.
Mida müüakse ja millal
Ida-Viru kingipoes tuleb müüki vähemalt 8 erinevat branditoodet ning 8
erinevat kinkekaarti. Branditooteid on
suurtele kui väikestele: nt. särgid-pusad, beebibodid aga ka ilusad punased
maktkaruusid.
Kinkekaardina saab jõuluks kinkida Jõhvi Kontserdimaja kauneid
kontserte, Toila, Meresuu, Saka ja
Mäetaguse SPAde ning Karukella

puhkemaja romantilisi puhkusepakette, põnevaid ajarännakuid Toilas
või Narvas ning matku meie kaunis
looduses.
Pood avati aadressil www.idaviru.ee/
kingipood. Kingipood jääb avatuks
ja uutel hooaegadel tulevad müüki
uued põnevad kingid.
Peaministrile IDA/VIRU branditooted meeldivad
Üks esimesi IDA/VIRU matkatassi
omanikke on 4. detsembril Ida-Virumaad väisanud peaminister Jüri
Ratas. Oma kohtumisel Ida-Viru
Ettevõtlusekskusega kommenteeris
peaminister: „Ilusad IDA/VIRU pusad teil, ja neid on nii palju.“ Matkatassi kingiks saades lisas ta „Väga
hea, sellega saab ju matkama minna.“
Kingipoest saab otsa näiteks Virtuaaltuur “VR Toila 1938” paketi „Kingi
aega“. See on ajarännak kahele mida

pakub ettevõtte BLUERAY. Ettevõtte
juhatuse liige Elge Rääsk sõnas, et
BLUERAY meeskond lähtub USA
kirjanik Maya Angelou öeldust: „Olen
õppinud, et inimesed unustavad, mida
sa oled neile öelnud ja inimesed unustavad, mida sa oled teinud, kuid nad
ei unusta kunagi seda, kuidas sa panid
neid endid tundma.“
Blue Ray kutsub tänavuse aasta lõpetuseks kinkima unustamatuid 1938.
aasta Toila-Oru elamusi, mida talveperioodil saab kogeda Toila Spa Hotellis.
Üllatustega programm äratab mineviku ellu. BlueRayl on väga hea meel, et
nüüd on Ida-Virumaal oma kingituste
e-kingipood“
Meelis Kuusk
Turismiklastri Turunduse Projektijuht
Foto: Elisabeth Purga

Päästeamet soovib rahulikku ja ohutut pühadeaega
Selleks, et jõulud mööduksid rõõmsalt, tasub veenduda, et kodu on ohutu.
Ohutus algab väikestest asjadest, mille eest saab hoolitseda pea igaüks.

lemata ka vingugaasiandur, mis muutub puuküttel ahju, pliidi või kaminaga
hoonetes peagi kohustuslikuks.“

Neile, kel kingikott veel komplekteerimisel, on Tagne Tähel praktiline soovitus:
„Päästeamet tuletab meelde, et suitsuanduri eluiga on olenevalt tootjast ja
hinnast 3-10 aastat ning seejärel tema töövõime väheneb või kaob. Uus suitsuandur on seetõttu kindlasti väärt kingitus. Heade asjade nimekirja kuulub kaht-

Kuna uus koroonaviirus levib Eestis laialdaselt, tuleb meeles pidada ka
seda, et viiruse leviku pidurdamisele saab panuse anda igaüks – selleks
tuleb vältida lähikontakte ning kanda avalikes siseruumides maski. Tänavu
tasub pühad veeta kodus ja kitsas pereringis.
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Töötukassa palub võimalusel kasutada
elektroonilisi kanaleid, Ida-Virumaal
võetakse kliente vastu eelregistreerimisega
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks võtavad Eesti Töötukassa
Ida-Virumaa esindused kliente kohapeal vastu eelneval kokkuleppel. Aja kokku leppimiseks palume helistada teeninduse
infonumbritele: Jõhvi 332 1700
Avaldusi võetakse vastu ka telefoni, e-posti (digitaalselt allkirjastatult) või tavaposti teel.
Kui inimene vajab abi mõne toimingu juures, siis juhendatakse
teda kirja või telefoni teel.
Töötukassa infotelefonid: 6696513; 15501
e-post: info@tootukassa.ee
Skype: tootukassa

Novembris registreeriti 7 väikese Vera Kosenchuk 30. detsember
86
vallakodaniku sünd
Lidia Sundukova 6. detsember
Raja Koort 6. detsember
Naya NadineTalli
Aleksandra Ivanova 9. detsember
Anastasia Barabanova
Milvi Schimanski 12. detsember
Emilia Lukina
Vladimir Mukhortov
Adriana Bobko
12. detsember
Keron Korsten
Jelizaveta Maksutova
Maksim Kozlov
13. detsember
Leo Mihhailov
Aida Kalendo 13. detsember
Uno Prits 24. detsember
Detsembris tähistavad
Vera Voronkova 25. detsember
sünnipäeva järgmised väärikas
Anisiya Stepanova 25. detsember
eas vallakodanikud:
Leili Torgla 30. detsember
85
101
Milvi-Maria Arus 1. detsember
Elga Aug 6. detsember
Alexander Kinyaev 22. detsember Ülo Jõgisoo 14. detsember
80
98
Milvi Trei 2. detsember
Klara Tomberg 10. detsember
Galina Ivanova 7. detsember
95
Helju-Ehalaine Uustal 13.detsem- Galina Nabokova 8. detsember
Tamara Bulavinets 9. detsember
ber
Alevtina Soshilova 10. detsember
94
Nikolai Tšurkin 12. detsember
Niina Liptšanskaja 6. detsember
Lembit Mägisoo 13. detsember
92
Maissa Gubatševa 13. detsember
Otto Riimanson 5. detsember
Jaan Vodja 20. detsember
Margarita Korka 8. detsember
Veera Denissenko 10. detsember Tamara Matjušenko
26. detsember
Silvia Must 14. detsember
Margarita Ostroumova 28.
Valentina Belogurova
detsember
25. detsember
75
90
Helda Tromp 13. detsember
Zoya Novikova 4. detsember
Evgeniya Kurskaya 6. detsember Dimit Nazarov 24. detsember
Vladimir Ershov 28. detsember
Ivan Sokolov 10. detsember
70
89
Evgenia Melnikova 1. detsember Elena Ponomareva 1. detsember
Vjatšeslav Kussul 3. detsember
Silvi Trilljärv 6. detsember
Mall Jäger 7. detsember
Oxana Avdeeva 11. detsember
Valentin Trapeznikov
Vaike Kandelin 14. detsember
Alexander Surkov 15. detsember 7. detsember
Lembit Pedask 8. detsember
Galina Pavlova 25. detsember
Evdokia Rogach 9. detsember
88
Alexander Frolov 9. detsember
Asta Pärna 5. detsember
Boriss Minajev 10. detsember
87
Valentina Malõgina
Hilja Kuntu 4. detsember
12. detsember
Valentina Kartunova
Nikolay Erofeev 16. detsember
6. detsember
Nikolay Kachnov 18. detsember
Einer-Voldemar Selli
Nina Tarasova 21. detsember
8. detsember
Niina Žogal 21. detsember
Zoja Fjodorova 17. detsember
Nikolay Kornienko 21. detsember
Heino Raja 21. detsember
Sirje Aaviku 26. detsember
Jaan Juursalu 24. detsember
Maria Bochmanova 26. detsem- Niina Malamud 27. detsember
Valentin Ivanov 30. detsember
ber

Head Jõhvi elanikud!

Kätte on jõudnud jõulude aeg. See on
helge ja rahulik aeg, mida veedetakse
kõige kallimate seas. Igaüks meist vajab kodusoojust, hingesoojust, armastust ja kõige kallimat vara, milleks on
tervis. Soovin, et igaühel meist oleks,
kellega seda jagada, sest üheskoos on
kergem vastu astuda igale raskusele!
Hooligem ja hoidkem üksteist ning
koos panustades saame luua algava
uue aasta parema, kui on k äesolev!
Head uut aastat!
Aleksei Naumkin, Vallavolikogu esimees

JÕHVI TEATAJA

Ida-Virumaa pealinna leht
Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda Printall

Head Jõhvi valla elanikud!
Soovime kõigile head vana aasta
lõppu ja palju rõõmu uuel aastal!
Jõhvi vallavolikogu,
Jõhvi vallavalitsus

JÕHVI VALLAVALITSUS
Jõhvi Vallavalitsus algatas 09.12.2020 korraldusega nr 2680 Jõhvi Kaasiku
tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu.
Planeeritav maa-ala hõlmab Kaasiku tn 5a (25301:007:0108, ärimaa
100%, pindala 7453 m2), Tartu maantee J7 (25301:007:0144, transpordimaa 100 %, pindala 830 m2) ja osaliselt Tartu mnt 32 (25301:007:0099,
ärimaa 100%, pindala 9274 m2) kinnistuid. Planeeritava maa-ala piir on
toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). Planeeringuala asub osaliselt Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaevevälja maardlaosal ja osaliselt altkaevandatud alal. Kaasiku tn 5a kinnistule pääseb 3 Jõhvi-Tartu- Valga tee
Tartu maantee L5 kinnistult läbi munitsipaalomandis oleva Tartu maantee
J7 kinnistu. Kaasiku tn 5a kinnistul hoonestus puudub.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kaasiku tn 5a kinnistule ärihoonete hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning Tartu
maantee J7 kinnistule uue tee kavandamine.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127).
Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse siht-otstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa (BT).
Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi
Vallavalitsuses (aadress: Kooli 2, Jõhvi) ja valla veebilehel www.johvi.ee /
Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-178.
Riho Nõmmik, planeerimisspetsialist, 5302 0557

