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Jõhvi järgmise aasta plaanid: mugavam liikuda ja reisida
paigaldati reaalaja infotabloo, mis
näitab rongide ja busside väljumisaegasid. Perroonilt kesklinna poole
liikumiseks rajati lühike kõnnitee üle
vallale kuuluva, kohtumaja vastas
oleva Kooli tn 19a kinnistu.
Vahendite nappuse tõttu jäi aga toona
välja ehitamata samale maaüksusele
plaanitud „pargi ja reisi“ stiilis autoparkla ning jalgrataste parkimisvõimalused.

Jüri Konrad,
Jõhvi vallavanem

jätkata 2016. a alanud raudteejaama
piirkonna arengut.

Viimastel aastatel palju kõneainet
pakkunud raudteejaama hoone läheduses on vallavalitsuses ettevalmistamisel veel üks projekt, millega soovime parandada Jõhvi liiklusolusid ja

Viis aastat tagasi rekonstrueeris vald
suurema osa Kooli tänavast ning Uue
tänava ühinemiskohta rajati ringristmik. Korrastati vaksalihoone parkla,
kuhu rajati ka bussipeatus. Perroonile

Samuti jäi lahenduseta piki raudtee
äärt kulgeva isetekkelise jalgraja küsimus, mida paljud paari lisasammu
säästmiseks siiani kasutavad. Hoolimata et jalgrada on tihti porine, pimedal ajal valgustuseta ning käesoleva aasta alguseni puudus ka raudtee
poolt turvav piirdeaed. Maakondlike
arengustrateegiate toetusmeetme abil
on lootust need küsimused järgmiseks
aastaks lahendada.
Jalgrataste parkimise ja ka mitmepäevase hoiustamise võimaldamiseks
on nüüd kavas rajada rataste parkimismaja. Tundub esmapilgul ulme-

line, kuid korralike turvasüsteemidega ja kaasaegse tehnika abil täiesti
toimiv asi. Mõeldud eeskätt nendele,
kes tulevad rongi peale pisut kaugemalt, kui üksnes jalutuskäigu maa ja
tahaksid oma jalgratta seniks parkida,
kui rongiga teises linnas käivad.

Samasse, Kooli tn 19a parklasse
plaanime veel jalgrataste avaliku
hooldusstendi, nii nagu neid mitmel
pool terviseradade juures juba Eestis
näha on. Selle abil saab rattal rehvid täis pumbata ning kergemad remonttööd ise ära teha.

Praegu ju kusagil Jõhvi linnas selleks
mugavat võimalust pole. Samalaadne
põhimõte kehtib „pargi ja reisi“ parklates ka autode jaoks. Suuremates
linnades on auto parkimine paras
peavalu, tihti on lihtsam auto oma kodujaama jätta ning suurlinnas liiklemised kas jala, ühistranspordi või
rendisõidukiga teha. Sõidukite rent ja
jagamismajandus jõuab järk-järgult
ka meile – just on linnas käivitumas
elektritõukerataste renditeenus, kuid
raudteejaama juures on paslik välja
arendada ka elektriautode laadimistaristu valmidus. Tulevatel aastatel
loodame, et meile tekib juurde ka erinevaid autode renditeenuse pakkujaid
ning et rongireisijal oleks mugav autot otse jaamast võtta või sõidu lõppedes loovutada.

Uue kergliiklustee rajame ca 300
meetri ulatuses perroonist kuni Tartu maantee raudtee-ülekäiguni ning
lisame välisvalgustuse. Piirdeaed on
AS Eesti Raudtee poolt juba rajatud.

võib-olla muuta valla jaoks kõige
soodsama variandi kasuks,” ütles
Naumkin.
Lisaks võeti vallavolikogu istungil
vastu muudatus, mille kohaselt võib
vald vabastada nende laste vanemad,
kes tegelikult piirangute ajal lasteaias
ei käi, lasteaia kohatasust. Varem oli
see võimalik ainult eriolukorra väl-

jakuulutamise juhul. Nüüd võib seda
teha niinimetatud „erandjuhtudel“,
nagu näiteks riiklike piirangute ajal
soovituse taustal lapsi ilma tungiva
vajaduseta lasteaeda mitte viia.
Vallavolikogu istungil valiti ka sotsiaalkomisjoni esimees ning tema
asetäitja. Nendeks said Tamara
Põlevina ja Kaja Kaldvee.

Seega aastaks 2022 loodame, et
oleme teinud tubli sammu edasi hõlbustamaks erinevate transpordiliikide
kombineerimist – jalgratas, rong,
auto, buss ning tulevikus ehk veel
mõni uuem sõiduriist võiks ju olla
meie kõigi igapäevases kasutuses.
Sellega järgime rohelisemat mõtteviisi
ja säästame nii enda aega kui kasvõi
pisutki ka tervist.
Ka külaliste jaoks saab Jõhvi mugavam.

Vallavolikogu aprillikuu otsustest
Vallavolikogu aprillikuisel istungil arutati ja võeti vastu mitmeid
valla jaoks olulisi otsuseid. Peatume lühidalt mõnel neist.
Järjekordsele lugemisele saadeti küsimus, mis puudutab Jõhvi valla
põhimääruse muutmist. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati
7. mai.
Tuletame meelde, et valla põhimääruse muutmine on seotud vallavolikogu koosolekute korraldamisega
elektrooniliselt, aga ka muudatuste
tegemisega Jõhvi aukodaniku tiitli
andmise korda. Üks muudatustest on
see, et nüüd saab Jõhvi aukodaniku
valida koosolekul osalevate saadikute
häälteenamusega, mitte nagu varem
- 11 häälega. Vallavolikogu esimehe
Aleksei Naumkini sõnul võiks üheks
ettepanekuks saada ka vallavalitsuse
võimalik igakuine rahaline toetus aukodanikele.
“Meie aukodanikud on enamasti auväärses eas inimesed, mitte kõik neist
ei ela hästi materiaalses mõttes, nagu
paljud meie pensionärid. Seetõttu
vallavolikogu liikmete ettepanekul
võiks vald teha väikese - näiteks

umbes 50 eurot kuus - toetuse neile
Jõhvi elanikele, kes on valla arenguks
palju ära teinud. Muuhulgas ka sellepärast lükati põhimääruse muutmine praegu edasi – ootame kõiki
muudatusettepanekuid ning neid
läbivaatava komisjoni otsust“, kommenteeris Aleksei Naumkin.
Veel üks ettepanek tuli Keskfraktsioonilt. Jutt on niinimetatud „hoonestusõiguse lepingutest“. Sellised
lepingud valla maade kasutamiseks
kehtivad nii Jõhvi kaubanduskeskuste
all olevate kinnistute osas kui ka
näiteks Karjamaa spordibaasi osas.
Viimane on praegu sellise lepingu
alusel korvpalliklubi kasutuses. Saadikud kalduvad selle poole, et müüa
see maha või muuta renditingimused
selliselt, et leping oleks kasumlik
vallale ning annaks kindlustunnet
operaatorfirmale, kes, omamata kindlustunnet lepingu jätkusuutlikuses,
hoidub investeeringutest objekti
arendusse.
Vallavolikogu esimees selgitas, et
15. aprilli istungil otsustati anda
vallavalitsusele ülesanne uurida erinevaid võimalusi selliste objektide
tulevikuks. “Ma ise toetasin kunagi
spordibaasi mitte müümist, vaid
näiteks Jõhvi spordikooli kasutusse

andmist, kuid austan saadikute arvamust ja kui enamus otsustab, et
müümine või üürilepingu muutmine
on valla jaoks parim valik, jääb viimane sõna vallavolikogu liikmetele.
Mis puutub ülejäänud valla territooriume, millele laienevad hoonestusõiguse lepingud, olen ma veendunud,
et neid tuleb hoolikalt analüüsida ja
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Vallaarhitekt olulistest projektidest ning nende
realiseerimisest
Olulistest projektidest ning nende
realiseerimisest räägib vallaarhitekt Natalja Abel.
Põhikool
Lõpuks on rahvusvahelise riigihanke protsess
Jõhvi põhikooli ehituseks jõudnud finišisirgele
ning 2022. aasta suvel tuleb uus hoone kasutusse
anda.
7. aprillil kvalifitseeriti ja valiti Jõhvi vallavalitsuse istungil konkursi võitja Jõhvi Põhikooli ehituseks. Selleks sai firma EHITUSFIRMA RAND
JA TUULBERG AS ehitustööde maksumusega
6 235 128.80 eurot ilma käibemaksuta.
Hange Jõhvi uue põhikooli ehituseks oli rahvusvaheline, mis tähendab pikemat asjaajamist
ning keerukat kvalifitseerimisprotsessi. Hankes
osales 10 firmat. Kõige madalam hinnapakkumine oli firmal Haart Ehitus OÜ (5 788 224.80
eurot ilma käibemaksuta), kuid kvalifitseerimisprotsessis tekkisid sellel pakkujal raskused.
Firma ei esitanud kõiki vajalikke dokumente
tõestamaks, et nad on võimelised selle objekti valmis ehitama. Mõned dokumendid suutis
tellija (Jõhvi vallavalitsus) iseseisvalt leida, kuid
kõiki mitte, seetõttu diskvalifitseeriti kõige madalama hinnaga pakkuja ning võitis teine firma,
kellel oli dokumentatsiooniga kõik korras.
Kooli ehitust finantseeritakse riiklikest fondidest ja projektidest, Jõhvi valla eelarvest ning
täiendavalt haridusministeeriumi poolt.
Tööde maksumus ületas esialgselt planeeri-

tu. Esiteks on hoone keeruka kujuga (eelarve
planeeriti enne ideekonkursi läbiviimist ning
fikseeritud oli ruutmeetri maksumus). Teiseks
on kriisisituatsiooni tõttu selliste objektide keskmine ehitushind riigis kasvanud (RKAS statistika näitab ehitushinna indeksi tõusu riigihangetes).

Jõhvi põhikooli uue hoone projekt

Tööde käigus ehitatakse uus kool ideekonkursi
võitnud arhitektuuribüroo Kauss Arhitektuur
OÜ projekti järgi. Projekt sisaldab kaasaegset
hariduskeskkonda põhikooli õpilastele, õueala
(mille hange on järgmine), laiendatud sööklat
nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilastele.
Kuna ideekonkursil võitis just see töö, ei olnud
projekteerimine lihtne keerukate konstruktiivsete lahenduste ning riigis valitseva eriolukorra tõttu. Projekt anti üle väikese hilinemisega
ning poolte kokkuleppel projektibürood trahviti. Sama saatus tabas ka eksperdibürood, mis
kontrollis projekti kvaliteeti ning venitas pikalt
täieliku ekspertiisi esitamisega, nimelt hoone
kandekonstruktsioonide ekspertiisiga. Pärast
ekspertiisi viidi projektis sisse muudatused.
Antud hetkel kehtib alates 7. aprillist 14-päevane vaidlustamise periood. Selle lõppedes
allkirjastatakse ehitusleping firmaga EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG AS. Arvestades
kõike ülalkirjeldatut hakkab ehitus toimuma
aktiivses tempos, seetõttu ootavad Hariduse
piirkonna elanikke ajutised ebamugavused. Nii
nagu ka hariduslinnaku ning spordikooli uue
staadioni ehituse ajal selles piirkonnas, teavitame me jooksvalt muudatustest liikluskorralduses ning kõikidest toimuvatest protsessidest.
Palume mõistvat suhtumist.

Narva maantee ehituse teine etapp
Neljandal veebruaril allkirjastati leping Jõhvi vallavalitsuse ning firma Viamer Grupp OÜ
vahel olemasoleva ehitusprojekti muutmiseks
Narva mnt teise lõigu rekonstrueerimiseks
(Konsumi poest, Narva mnt 40, kuni Bauhofi
pöördeni, Narva mnt 135) ning projektijärgsete
ehitustööde läbiviimiseks.) ning projektijärgsete
ehitustööde läbiviimiseks
Tööde maksumus on 1 332 797.76 eurot koos
käibemaksuga (koos 5% reserviga ettenägematute tööde tekkimise puhuks). Projekti finantseeritakse riiklikest vahenditest ning valla
eelarvest.
Antud hetkel toimuvad tööd lähteprojekti täpsustamiseks ja muutmiseks. Lisati mõned väljasõidud kruntidele, muudeti mõnda jalakäijate

ülekäigukohta (tehti need ohutumaks), lisati
kergliiklustee, valgustus jne. Projekteerimis- ja
ehitustööde käigus rekonstrueeritakse ka vihmavee äravoolusüsteem tänavatelt, taastatakse
ülalnimetatud lõigu teekate, paigaldatakse äärekivid.
Projekteerimistööd jätkuvad plaanikohaselt
kuni 2021. aasta 22. nädalani. Ehitustööd koos
ettevalmistusega ehituseks ning lõpetatud objekti üleandmisega lõpetatakse 2021. aasta oktoobri lõpuks (43. nädal).
Skate-pargi ehituse esimene etapp
Antud hetkel kulgeb ehitus heas tempos ning
esimeseks maiks planeeritakse objekt ekspluatatsiooni anda. Käivad aktiivsed arutelud
skate-pargi ehituse teise etapi osas. Ideed on teretulnud.

Noortevolikogu ootab oma ridadesse Jõhvi
aktiivseid noori

Igale lapsele jalgratas

Vaatamata sellele, et selline organisatsioon nagu noorteparlament on valla tasemel vastuvõetud dokumentides sätestatud,
ei tööta see tegelikult juba
mõnda aega. See võib olla seotud ka keeruka olukorraga, kus
paljud organisatsioonid läksid
üle kontaktivabale suhtlemisele,
ning sellega, et noortel on nüüd
keerukam koguneda ja isegi
õppida tuleb distantsilt. Põhjus
ei olegi tegelikult nii oluline.
Oluliseks peab Jõhvi vallavolikogu esimees Aleksei Naumkin
noorte taasaktiveerimist, nende
toomist omavalitsuse tasemel
olevate küsimuste lahendamise
juurde, arutelusid ning aktiivset koostööd vallavolikogu ja vallavalitsusega.
„Valimised noortevolikogusse, mis dokumentide järgi tegutseb vallavolikogu juures, toimuvad iga
aasta oktoobri lõpus. Sel aastal tahaksime, et need läheksid edukalt ning koguneks vajalik arv iga
õppeasutuse esindajaid (meenutame, et Jõhvis on need riigigümnaasium, kaks põhikooli ning kutsehariduskeskus – „JT“). Miks on see nii oluline, muuhulgas mulle kui vallavolikogu esimehele?
Sest noorte hääl peab olema kuuldav. Jõhvis mõeldakse välja ning realiseeritakse erinevaid noortele
suunatud projekte – näiteks seesama skate-park või idee suvise hokiväljakuga rulluiskudel treenimiseks. Selliste projektide arutamisse on kasulik kaasata ka noorte esindajaid. Või näiteks kesklinnas Rakvere tänaval asuv mänguväljak. Praktika näitab, et täiskasvanutel on raske otsustada, mis
oleks lastele ja noortele vaba aja veetmiseks huvitavam. Seetõttu pean vajalikuks noorte kaasamist
paljude valla poolt algatatud projektide väljatöötamisse, samuti poleks paha teada saada, millisena
näevad nad oma linna tulevikus“, arvab Aleksei Naumkin. Vallavolikogu esimehe sõnul on ta noortega suhtlemisele alati avatud.

Anname rõõmuga teada, et Jõhvi Vallavalitsus
on alustanud koostööd MTÜga Igale Lapsele.
See MTÜ on puuduses elavatele lastele ja
noortele suunatud heategevuslik organisatsioon, mille peamisteks eesmärkideks on kutsuda ellu erinevaid laste ja noorte arengut
toetavaid heategevuslikke projekte ning koondada enda juurde kokku võimalikult palju neid
heategijaid, kes üheskoos soovivad, et igal
Eestimaa lapsel oleks täisväärtuslik, mitmekesine ja õnnelik lapsepõlv.

Lisainfot selle kohta, mida kujutab endast noortevolikogu, kuidas see töötab ning millised volitused
sellel on, võib saada Jõhvi noortevolikogu Facebooki lehelt aadressil https://www.facebook.com/
johvinoortevolikogu, küsimuste ja ideedega saab pöörduda ka otse vallavolikogu esimehe Aleksei Naumkini poole (aleksei.naumkin@johvi.ee) ning noortevolikogu töö koordinaatori Anastassia
Gavrina poole (anastassiagavrina98@gmail.com).
Jõhvi Teataja

Evelyn Danilov, abivallavanem

Sel suvel on nad ellu kutsunud väga erilise projekti. Nimelt suurprojekti „IGALE LAPSELE
JALGRATAS“. Projekti eesmärgiks on parandada puuduses elavate laste ja noorte heaolu.
Projektiga eesmärgiks on koguda kokku vähemalt 1 500 ratast.
Selle ettevõtmise kaaseesmärgiks on ka huvi
tekitamine sportlike eluviiside vastu, rattaga liikumise kui ka rataste taaskasutuse
propageerimine. Samuti aitab ratastega liikumine noortel omandada tervislikke liikumisharjumisi, parandada tervist ja olla heas vormis.
„IGALE LAPSELE JALGRATAS“ projekti raames kutsume ka Teid, head Jõhvi valla
elanikud, üles puudust kannatavatele lastele
ja noortele ära kinkima enda kasutuna seisma
jäänud jalgrattaid. Ühe vana on teise uus!
Annetatud jalgrattad aitame kokku koguda,
need saavad vajadusel hoolduse ning seejärel
leiavad uue kodu just nende laste ja noorte
juures, kes neid enim vajavad. Jõhvi Vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaalosakond loodab
teha koostööd ka koolide ja muude kohalike
asutustega, kes saaks sel teekonnal abiks olla.
Eesmärk on, et leiaksime üles kõik pered, kel

oleks sellest projektist abi. Kõik rattad, mis
lastele ja noortele üle antakse saavad olema
liiklus kõlbulikud, see tähendab, et vajadusel
tehakse neile hooldus ning teostatakse väiksemaid parandustöid. Samuti ei lubata tänavatele ühtegi noort ratturit ilma kiivrita ning
seepärast antakse rattad üle alati koos kiivriga.
MTÜ Igale Lapsele heategevuslikule suurprojektile on oma õla alla pannud mitmed partnerid.
Transpordiamet,
Politseija
Piirivalveamet, Eesti Lasterikaste Perede Liit,
Respo Haagised AS ja loodame, et veel paljud
paljud omavalitsused üheskoos Jõhvi vallaga.
Hea Jõhvi valla elanik! Kui tead peret, kes
vajaks abi, siis palun vii nad meiega kokku.
Ühendust võib võtta telefonil 516 4054 või ka
e-postil: evelyn.danilov@johvi.ee.
Kingime koos lastele rõõmu!
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Jõhvi lennupäevad 2021
Ida-Virumaal alustab 2021. aasta teises pooles inseneeria, tehnoloogia ja lennunduse sektoreid tutvustav ürituste sari North-East Takeoff.
“Mõte lennupäevade traditsiooni
taaselustamisest ringles Jõhvi vallavalitsuses juba 2020. a. suvel.
Ilmsiks saab see tänu Kirderanniku
Koostöökogu LEADER-projektitoetuse taotlusvooru edukale läbimisele.
Lennundusringkondadega suhtlemine
päädis inseneeria- ning tehnikavaldkondi propageeriva ürituste sarjaga,
mis on eeskätt suunatud kohalikule karjääri- ja töövõimalusi otsivale
inimesele, samuti noortele, kel alles
erialavalik ees seisab”, sõnas NorthEast Takeoff projektijuht Kristo
Kõrgnurm. Ees on ootamas konverents, Jõhvi lennupäevad, lennundusega seotud asutuste külastused
ning lennundusekspertide loengud
Jõhvis.
Tähtsündmused, nagu lennunduse
teemaline konverents ja festival Jõh-

vi Lennupäevad on seatud toimuma
lähestikku, 23. ja 24. juulil 2021. Kõiki Jõhvi õhuruumi rikastavaid piloote
ootab korraldajate poolt pidulik vastuvõtt, toitlustus ja ööbimisvõimalus
SPAs. Korraldajate poolt on tagatud
lennumasinate turvaline parkimine ja
bussitransport ööbimispaika.
Jõhvi Lennupäevad 2021 kätkeb endas 24. juulil Jõhvi lennuväljal toimuvat koguperefestivali, kus on
oma lavaprogramm, väikelennukite
näituseala, laada ala ning sobivate
ilmastikuolude korral toimuvad ka
õhusõidukite vahelised mõõduvõtud.
Laval astuvad üles nii kohalikud
koosseisud nagu Jõhvi Big Band,
Kohtla-Järve noorteorkester, DB4 kui
ka peaesineja, kell 15:00 üles astuv
ansambel Shanon.

Tähtsündmuste käigus moodustunud
huviliste ringile korraldatakse augustis väljasõit Eesti Lennundusmuuseumisse ja Eesti Lennuakadeemiasse
Tartu külje all. Seal saab oma silmaga vaadelda laia valikut erinevatest
õhusõidukitest,
lennukimudelitest,
reaktiivmootoritest ning proovida
huvilendu helikopteri või lennuki
simulaatoril. Samuti leiavad sügisel 2021 ja kevadel 2022 Jõhvis aset
õppepäevad, mille täpsema teemaderingi kujunemise saavad määra-

ta moodustunud lennundushuviliste
grupi liikmed. Huvigrupile mõeldud
tegevused lõpevad 2022 mais korraldatava väljasõiduga erinevatesse lennundusettevõtetesse.
Detailsem info Facebookis “NorthEast Takeoff” ning Jõhvi Kultuuri- ja
Huvikeskuse kodulehel www.huvikeskus.info/northeasttakeoff.
Projekti kaasrahastatakse Kirderanniku Koostöökogu LEADER fondi
meetmest “Koostöö ja ühistegevuse
arendamine”. Projekti peamised

sihtrühmad on Jõhvi valla, Toila valla
ja Narva-Jõesuu linna omavalitsusüksuste elanikud, kellele on avatud registreerimise eelisjärjekord osavõtjate
arvu poolest piiratud üritustele (konverents, väljasõidud, loengud). Samuti on piirkonna elanikele planeeritud
bussitransport suurematest keskustest
üritustele ja tagasi.
Jõhvi Vallavalitsus, Jõhvi Lennuväli
SA, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
Lisainfo: Kristo Kõrgnurm,
kristo@huvikeskus.info, 58 666 952

Nii on firma võitnud konkursid ning
tegeleb selliste jalgpallikeskuste projekteerimisega Tartusse ja Haapsallu. Reeglite kohaselt saab lepingu
allkirjastada konkursi tulemuste
vaidlustamiseks ettenähtud tähtaja
lõppedes. Pärast seda asubki firma
projekteerimise juurde, mis toimub
kahes etapis umbes kuue kuu jooksul: 2 kuud kõikidele kommunikatsioonitrassidele ning 4 kuud hallile,
spordiväljakutele, parklatele ja muule
infrastruktuurile, mis on vajalik kompleksi toimimiseks. Esmajärjekorras
asutakse ehitama jalgpallihalli koos
ümbritseva infrastruktuuriga (parklad jms). Projekti elluviimise edene-

des teavitab “Jõhvi teataja” lugejaid
kindlasti uuest saabunud infost.

Jõhvi jalgpalliklubil Phoenix on nüüd hümn
Märtsi lõpus külastas Phoenixi jalgpalliklubi muusik Anton Rogoza, kes
osales Eurovisiooni lauluvõistlusel
2010. ja 2017. aastatel ning on “SunStroke Projecti” asutaja. Selle külastuse tulemuseks sai spetsiaalselt Jõhvi
jalgpalliklubi jaoks kirjutatud hümn.
Hümni esitas Moldova kuulus tantsija
ja muusik Ray Bark (Juri Rõbak).
„Jõhvi Teataja“ rääkis jalgpalliklubi
juhi Sergei Ivanoviga.
Nüüd on FK Phoenixil oma hümn.
Kompositsioon on professionaalselt
kirjutatud ning kõlab väga väärikalt. Kuidas see juhtus?
Kõik sai alguse asjaolust, et meie
klubi vabatahtlik Vlad Naumov palus oma sõpradest muusikutel teha
klubile selline kingitus - kirjutada
ametlik hümn. Kuna Anton Rogoza
on ise suur jalgpalliarmastaja, võttis ta selle ettepaneku entusiastlikult
vastu. Kogu kambaga kogusime laulusõnu, pärast andsime teksti poeetidele edasi, kes vormistasid meie
ühised mõtted muusikalis-poeetiliselt
– ja välja tuli suurepärane laul! Nüüd
ootame võimalust video filmimiseks.
Teie klubi saab sel aastal 10-aastaseks. See on suurepärane ümmargune tähtpäev. Millised on plaanid,
kas suurelt tähistada?
Meil on palju plaane. Kõige ambitsioonikamad on teha 40-50-minutiline
film meie jalgpalliklubist ja augusti

paiku korraldada turniir jalgpallispordi veteranide osalusel.
Kuidas piirangud treeninguid
mõjutasid?
Jah, kuna me ei saanud rühmana
treenida, pidid treenerid välja tulema individuaalse treeninguga nii,
et noortele mängijatele see meeldiks,
et nad jätkasid treeninguid, isegi selliseid, ilma meeskonnamänguta. Ja
see on ka suur professionaalne kasv ja
väljakutse, millega meie treenerid on
toime tulnud. Loomulikult unistavad
poisid ajast, mil nad saavad väljakul
mängida, loodame parimat, ootame
hooaja avamist ja piirangute leevenemist. Samuti on plaanis korraldada
meie poistele kohalik spordilaager,
sest tõenäoliselt suletakse piirid ning
me ei saa riigist lahkuda ega korraldada rahvusvahelist laagrit.
Mida kavatsete lähitulevikus teha?
Meid ootavad kevadtööd, on vaja
tegeleda koristamisega, staadioni
heakorratöödega. Muide, ma tahan
kasutada võimalust - ausalt ja ilma
pugemata – ning tänada valla juhtkonda, kes aitab väga kaasa jalgpalli
arengule.
Tingimused on head, oleme rahul,
treenime, poiste oskused kasvavad
ja loodame siiralt, et mõned meie
mängijad mängivad mitte ainult
heades Eesti, vaid ka Euroopa jalgpalliklubides.

Ma tean, et teie rahvuslikku jalgpallimuuseumi külastas hiljuti vallavanem Juri Konrad. Ja tõi teile
Valgast kollektsiooni täienduse Valga Jalgpalliklubi sümbolitega
salli.
Jah, see osutus kõige sobivamaks
viisiks, kuidas meile seda salli üle anda.
Meil on hea meel, et vallavanem külastas meid isiklikult, saime arutada oma
asju ja rääkida plaanidest.
Sealhulgas sellest, kuidas edeneb
sisejalgpallihalli projekt?
Jah, ja siinkohal tahaksin väljendada oma tänu ka abivallavanemale
Toomas Naelile, kes teeb praegu selle
projektiga suurt tööd. Toomas ütles,
et loodab, et augustis-septembris algavad esimesed tööd – mullatööd,
kommunikatsioonide üleviimine, aga
hoone ehitus algab aasta lõpuks. Selle
projekti edasiliikumine käib minu
teada üsna kiires tempos, juba on
olemas võitja – projekteerija.
Nagu kinnitas „Jõhvi Teataja“ toimetusele abivallavanem Toomas Nael,
on selle materjali kirjutamise ajal (20.
aprillil) Jõhvi jalgpallikeskuse projekteerimiseks juba kindlaks määratud
konkursi võitnud ettevõte. Kokku osales konkursil kaks ettevõtet:
Roadplan OÜ ja OÜ Esprii. Võitja
OÜ Esprii küsis madalamat hinda.
Lisaks on asevallavanema sõnul firmal OÜ Esprii olemas kogemus sel
liste spordiobjektide projekteerimisel.

Meie info
Jõhvi jalgpalliklubi asutati 15.
augustil 2011. aastal ja sai nimeks
Jõhvi FC Lokomotiv. Alates 2018.
aasta veebruarist on klubi muutnud
oma nime ja kõik sümbolid
FC Phoenixiks.
Klubi hümni saab kuulata siin:
https://www.youtube.com/
watch?v=SqaGgzuLpPg
Jevgenia Parv
Jõhvi vallavanem Jüri Konrad tõi kingituseks Valga jalgpalliklubi FC Warrior salli

Jõhvi vallavanem Jüri Konrad sai 9. aprillil koronaviiruse vastase vaktsiini
Jõhvi vallavanem Jüri
Konrad sai 9. aprillil
koronaviiruse vastase
vaktsiini.
Vallavanema sõnul
COVID-19 vastane
vaktsineerimine on
tõenäoliselt ainus jätkusuutlik lahendus
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ning
normaalse elukorralduse
juurde tagasi pöördumiseks. Iga inimese
panus on oluline, et
COVID-19 pandeemiat

Infoks

Vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja ka neile, kellel pole tervisekindlustust. Vaktsineerimine on vabatahtlik.
Piiratud vaktsiinikoguste tõttu alustas riik vaktsineerimist tervishoiutöötajatest, hoolekandeasutuste
elanikest ja töötajatest ning kõrge ea või tervise tõttu riskirühmadesse kuuluvatest inimestest.
Eestis ja Euroopas on hetkel kasutamiseks loa saanud neli vaktsiini. COVID-19 vaktsiinid on kõik ühtviisi
ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed. Kiirendatud müügiloa taotlemisel ei ole COVID-19 vaktsiinide puhul
efektiivsuse ja ohutuse osas järeleandmisi tehtud. Uuringud ja sealhulgas vaktsiinide ohutuse seire
jätkuvad ka pärast müügiloa saamist.
Niipea kui vaktsiinikogused seda lubavad, avab riik vaktsineerimise võimaluse kõigile soovijatele. Praeguste tarnekoguste prognoosi järgi saab see võimalikuks kõige varem mais.
Eesmärk on võimaldada tasuta kodulähedast vaktsineerimist alates maist kõigile soovijatele.
Vaktsineerimise võimaluse avanemisest ja vaktsineerimise kohtadest antakse teada vaktsineeri.ee lehel,
samuti üldiste teavituskanalite ja meedia kaudu. JT
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Aleksander Tõnisson – Vabadussõja kangelane

17. aprillil 1875 sündis Jõgevamaal Peedo talus
tulevane Viru rinde ülem Vabadussõjas Aleksander Tõnisson. Sõjalise ettevalmistuse sai ta
Vilno (Vilniuse) sõjakoolis, kus õppis enamik
Vabadussõja kõrgematest juhtidest. Vene-Jaapani sõjas osales Tõnisson roodukomandörina,
millele järgnes kaks ja pool aastat Esimese maailmasõja rinnetel, kus ta jõudis välja polkovniku auastmeni. Viimasega kaasnes ka päritav
aadlitiitel.

Loodekorpuse sõjaväelaste ja nende pereliikmete (kokku umbes 100 000 põgenikku) karantiin ja ravi Narva ning Peipsi vahelisel alal. Judenitš ise lahkus Prantsusmaale. Kardeti isegi
kogu Euroopat haaravat epideemiat. Tõnisson
sai taudiga võitlemiseks sisuliselt diktaatori volitused ning ainult erakorraliste meetmete abil
õnnestus lõpuks panna epideemiale piir. Üheks
ajutiseks haigemajaks oli ka Jõhvi mõisahoone.
Tänaseni meenutavad seda rasket aega mälestusmärgid ning ühishauad Jõhvi, Kuremäe ja
Iisaku surnuaedadel ning mitmel pool mujalgi.
Haigestus ka 5400 meditsiinitöötajat. Järgnes
koolide loomine emigrantidele, mille otseseks
järglaseks on näiteks Kiviõli vene põhikool.
Tüüfuseepideemia võitmist on peetud isegi
kindral Tõnissoni suurimaks võiduks kogu Euroopa huve silma pidades. Tõnisson korraldas
muuhulgas ka Loodearmee relvastuse ülevõtmist ning ešelonid Judenitši vägede raskerelvastusega (kahurid jm) seisid mõnda aega Toila
jaama haruteedel.
Pärast Vabadussõda oli Aleksander Tõnisson vaheldumisi 1. ja 3. diviisi ülem ning Sõjanõukogu
liige, 1920. aastal ka sõjaminister ning 19321933 kaitseminister.

Aleksander Tõnisson võtab oma mõisas Edisel vastu Tartu Helikunsti Seltsi segakoori
(12.08.1939). Sama pilt koos reportaažiga visiidist ilmus juba järgmisel päeval ajalehes
„Postimees“.

1934. aastal sai temast Tartu linnapea ja 1939
Tallinna ülemlinnapea. Tema peakorterid olid
vaheldumisi Narvas, Pärnus, siis jälle Narvas
ning lõpuks Rakveres. Jõhviga sidus kindral
Tõnissoni Edise mõis, mis annetati talle teenete
eest Vabadussõjas. Ta oli Jõhvi tähtsamate seltside auliige ning korraldas oma Edise mõisas uhkeid vastuvõtte. Eriti tihedad sidemed olid kindralil loomulikult Jõhvi väeosa ja kaitseliiduga.
Üheks tipphetkeks oli riigivanem Pätsi 1931.a
ringsõit Kirde-Eestisse koos välissaadikute
ja ajakirjanikega, mille kogu vastuvõtukava
korraldas kindral Tõnisson. Seejuures toimus
üks peatusi tema Edise mõisas, millele järgnes
paraad Jõhvis.

Kindral Aleksander Tõnisson paraadvormis
Veebruarirevolutsiooni tulemusena kutsuti
Aleksander Tõnisson 1917. aastal sünnimaale
rahvusväeosasid looma. Rakveres kohtus seni
vallalise põlve pidanud 42-aastane polkovnik
tema väeosa auks korraldatud tänukontserdil kohaliku kooliõpetajaga Selma Leontine Hinnoga,
kellega ta poolteist aastat hiljem Vabadussõja
ajal Narva-Jõesuu kirikus abiellus. Perre sündis
kaks last. Eelnevast selgub, et Edise mõisahoone
pärija Leo Tõnisson, kellega Jõhvi linnavalitsus
1990. aastatel heades sidemetes oli, omas samuti aadlitiitlit. Tema iseloomulikku väljapeetud ja
kõrgkultuurist pärit hoiakut meenutades polegi
põhjust selles kahelda.

Jõhvi põliselanike mälestustes räägitakse kindral
Tõnissonist heldimusega kui “meie kindralist”.
Ta rajas Edise mõisasüdamesse puukooli, kus
aretati ja kasvatati dekoratiivpuid. Tõnisson annetas koduümbruse kujundamiseks istikuid ka
ümbruskonna talunikele, eelkõige uutele asundustaludele. Poeg Leo meenutas, et isa pookis ja
lõikus puid meeleldi ning tegi Edise taluaedniku eest palju tööd ise ära. Puude muldapanekul
nõudis isa aga sõjaväelikku distsipliini ja täpsust. Kindral oli väga pedantne, hindas puhtust
ja nõudis ka avalikus ruumis korra hoidmist.
Kindral Tõnisson võtab riigivanem Pätsi vastu viimase Kirde-Eesti visiidil (25.07.1931).
Tänu Tõnissoni laiadele sidemetele oli Edise
puukooli tähtsus 1930. aastate Eestis küllaltki
silmapaistev. Näiteks viidi istikuid Rakvere
Õpetajate Seminari territooriumi haljastamiseks ning Pärnu Ammende villa ümbruse
kaunistamiseks. Kohtla-Järve vabadussamba
juures oleva pargi istikud pärinevad tõenäoliselt
samuti Edise puukoolist. Kõige enam istikuid
viidi Tartusse, kus neid võib ka tänapäeva
linnapildis rohkesti näha. Rohelusse uppuvad
puiesteed Emajõe kaldaile rajati kindral Tõnissoni linnapeaks olemise ajal. Puid istutati Tartus
ka Tamme puiesteele, Kreutzwaldi, Puiestee,
Lubja ja Näituse tänavatele ning Tähtvere parki. Samuti rajati Maarjamõisa park. Poeg Leo
Tõnissoni meenutuste kohaselt unistas tema
isa tammikute rajamisest kogu Eestisse ning
oli valmis pärast erru minekut rändama mööda
Eestimaad, kaasas tammetõrudega täidetud seljakott, et tõrusid Eestimaa mulda pista.

Täna Jõhvis asuva Viru pataljoni eelkäija 4.
jalaväerügement oli Aleksander Tõnissoni poolt
loodud Eesti Rahvaväe 1. diviisi esimene väeosa, mis jõudis rindele ning alustas Narvas lahinguid pealetungiva Punaarmeega. Sisuliselt
toimuski selle väeosa loomine Narvas.
1928. aastast asuti püsivalt Jõhvi, kus siinse
mõisa majandushooned ehitati ümber kasarmuteks (praegu on sellel kohal ostukeskus) ning
mõisa härrastemaja kujundati ohvitseride kasiinoks. Just kindral Tõnissoni juhitud 1. diviisil
õnnestus Kehra lahingus tuua pööre Vabadussõja käiku, millele järgnes kiire edasiliikumine
kuni Narva jõeni. Vabadussõja kõige verisemad
lahingud toimusid 1919. aasta lõpul samuti Narva jõel, mis enamiku sama aasta vältel oli piiriks
Eesti Vabariigi ja Judenitši juhitud valgekaartili- 1929. aastal korraldas Tõnisson Narvas Vabadusristi kavaleride päeva, mis hiljem sai Eestis
ku Loode-Venemaa vahel.
traditsiooniks. Selle sündmuse puhul istutati esPäris Vabadussõja lõpul sai Tõnisson Viru rinde imene tamm Jaanilinna Keldrimäele, kus linna
ülemana ülesande korraldada plekilisse tüüfu- piiril asus Narva peakaitsepositsioon. Nii sai alsesse ehk soetõppe haigestunud valgekaartliku guse üle-eestilise kuulsuse pälvinud Narva vaba-

dustammik Jaanilinnas, mille puud pärinesid
jällegi Ediselt. Istutati üle 400 ilupuu, neist
enamik tammed. Vabadustammiku sissepääsule püstitati ligi 5 meetri kõrgune klombitud
paekivist Võiduvärav. Suurele rändrahnule keset
Vabadustammikut kinnitati plaat tekstiga: “Siit
algasime võitlust rahvusliku vabaduse ja riikliku
iseseisvuse eest 28. novembril 1918.a.” Vabadustammiku avas 28. mail 1932 Aleksander
Tõnisson. Täna on sellel kohal Suure Isamaasõja mälestusmärk.
1. detsembril 1939 määras president Päts kindral
Tõnissoni Tallinna ülemlinnapeaks. Tallinna
reidil olid juba ankrus Nõukogude sõjalaevad
ning suured maa-alad loovutatud Nõukogude
sõjaväebaasidele, kelle poolt toetatud 1940. a
juunipöörde järel palus Tõnisson end ametist
vabastada. Vabastamise käskkirjale kirjutas juba
alla Johannes Vares-Barbarus, sest Päts oli ametist kõrvaldatud ja arreteeriti peagi. Ka Tõnisson
arreteeriti Edisel 3. detsembril 1940 ning 28.
juunil 1941 mõistis NKVD sõjatribunal ta mahalaskmisele. Kohtuotsus viidi täide 30. juunil
Patarei vanglas Tallinnas, kui sõda Saksamaaga
oli juba alanud. Tõnissoni abikaasa ja noorem

poeg Leo küüditati Kirovi oblastisse Vanemale
pojale Aleksandrile määrati karistuseks 25+5
aastat.
2002. aastal püstitati kaitseliidu Jõgevamaa
maleva algatusel kindral Tõnissoni sünnikohta
mälestuskivi. Lisaks on tal mälestuskivi ka
Tallinnas Metsakalmistul, mis avati 1998. aasta kaitseväe osalusel. Jõhvi keskväljakul avati
2005. aastast Aleksander Tõnissoni monument.
Kuju vasakul käel on Tallinna ja paremal Tartu
maantee, mis sümboliseerib, et ta oli mõlema
linna linnapea. Kindrali pilk on aga suunatud
Narva poole, kus toimusid tema peamised
võitlused. Samast 2005. aastast alates korraldab Kaitseliidu Alutaguse malev Aleksander
Tõnissoni sünniaastapäevale pühendatud militaarrännak-jooksu „Kindrali jooks”. Tartus
paigaldati 2009. aastal Tõnissoni sealsele eluasemele Magasini tänav 12a mälestustahvel.
Jõhvi Muuseumi Selts korraldab alates 2018.
aastast Aleksander Tõnissoni konverentse, mis
on pühendatud sõjaajaloole ja kaitsetahtele.
Vallo Reimaa, ajaloolane
Jõhvi Muuseumi Selts
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HOIAME ÜHTE KAUNIS KODUS SINI-MUST-VALGE LIPU ALL!
140 aastat tagasi 29.
septembril 1881. aastal sündis idee sinimust-valge värvikombinatsioonist Tartus,
“Vironia” osakonna
(praegu Eesti Üliõpilaste Selts) asutamiskoosolekul.
Anne Uttendorf
Millest selline värvivalik?
Ühest vastust sellele ei ole, kuid
üldiselt pidid värvid kajastama
eesti rahva iseloomu ja
aateid; tähistama eesti rahvariiete enamlevinud värvitoone; peegeldama Eesti
ilmastikku ja loodust ning
olema omavahel kooskõlas.
Konkreetsemalt on teada, et
SININE – väljendas usku ja lootust eesti rahva tulevikku, samuti oli see ustavuse sümboliks;
MUST – pidi meenutama eesti rahva sünget ja piinavat
minevikku, kodumaa musta
mulda, luuletustes on musta
peetud armastuse sümboliks;
VALGE – sümboliseerib eesti
rahva püüdeid hariduse ja vaimuvalguse poole, samuti talvist valget lund, suviseid valgeid öid,
Eesti kaskede valget koort.
Esimene avalik sini-must-valge värvide demonstratsioon
leidis aset Suurel Reedel, 7.
aprillil 1882, mil “Vironia”
osakonna tolleaegne esimees,
Tartu Ülikooli usuteaduskonna
üliõpilane Aleksander Mõtus
kandis sini-must-valget värvimütsi, sõites voorimehel läbi
Tartu kesklinna.
Esimese sini-must-valge lipu
valmistamise mõtte algataja

ning selle peamine teostaja
oli dr. Karl August Hermanni abikaasa Paula Hermann.
1884.aasta maikuu teiseks
pooleks oli lipp valmis ning
esimene sini-must-valge lipp
pühitseti 4.juunil 1884. aastal
Otepää kiriklas.
21. novembril 1918. aastal tunnistas Eesti Vabariigi Ajutine
Valitsus sini-must-valge lipu
Eesti riigilipuks.
Hea Jõhvi valla elanik, pane
ka Sina oma kodule lipp lehvima!
Ida-Virumaa
Omavalitsuste
Liit on teinud üleskutse Eesti
lipu päeva ülemaakondlikuks
pidulikuks tähistamiseks 4.
juunil, eesmärgiga pöörata
üha suuremat tähelepanu Ees-

ti riigilipule. Paneme lipud
lehvima sel päeval ning edaspidi kõikidel riigipühadel ja lipupäevadel nii ametiasutustele, korterelamutele kui eramajadele. Heisakem lipud ja toogem esile sini-must-valge ilu
ka perekondlikel, omavalitsuste või maakondlikel pühadel .
Hea Jõhvi elanik, tee ka Sina
oma kodu kauniks!
Kodukaunistamise liikumise
ajalugu ulatub eelmise sajandi 30-ndatesse aastatesse, mil
vastloodud Eesti Maakodude
kaunistamise Seltsi eesmärgiks
oli korraldada ja kaunistada
eesti maakodusid ning kodude ümbrust, et muuta elamist maal kultuursemaks ning
kaunimaks ja ära kasutada

elanikes armastust ning lugupidamist maaelu vastu. Selleks
korraldati ka hoogtöönädalaid,
milles kutsuti kõiki Eestimaa
inimesi tegelema muu töö kõrval ka kodu-kaunistamisega.
Sealtpeale korraldatakse igal
aastal üleriigilist konkurssi
“Eesti kaunis kodu“, milles on
võimalus osaleda igal Eestimaa inimesel.
Alusta juba täna, tee oma kodu
korda ja kauniks ning osale
heakorrakonkursil “Jõhvi valla
kaunis kodu”. Parimatest parimatel kodudel ja korteriühistutel on võimalus läbi valla ja
maakondliku konkursi pälvida
Vabariigi Presidendi tunnustus.
Kodukorrastamisele ja -kaunistamisele aitab kindlasti kaasa

suurt populaarsust kogunud
talgupäev “Teeme ära”, mis
tänavu on 1. mail ning annab
taas suurepärase võimaluse
heakorrastada nii oma kodu
ümbrust kui ühiselt kasutatavat
linnaruumi või külaplatsi või
metsaalust või maanteekraavi
või... Kas seda saab teha üksi
või kambakesi, näitab aeg. Siiski - teeme ära!

Laulame
üheskoos
Eesti
hümni. Räägime oma lastele sini-must-valge ajaloost ja
tähendusest.
Tähistame koos perekondlikke, rahvalikke ja riiklikke tähtpäevi.
Hoolime endast, oma lähedastest, oma sõpradest, oma
naabritest! Oleme alati üksteise
jaoks olemas!

Üleskutse! Vaadakem talgupäeva üle ka oma riigilipud
ja lipumastid või- hoidjad nii
kodudes kui lipuväljakutel.
Vajadusel tehkem korda või
paigaldagem uusi lipumaste
koduhoovidesse ja lipuhoidjaid
majadele, et pidupäevadel lehviks igal Jõhvi valla majal sini-must-valge riigilipp.

Hea Jõhvi valla elanik:

Hea Jõhvi valla elanik, hoiame ühte!
Jõhvi vallas on üle 11 000 elaniku. On erinevad rahvused, erinevad mõttemaailmad, erinevad
iseloomud, erinevad elustiilid, erinevad keeled, erinevad
kultuuriruumid, on lapsed, on
täiskasvanud, on emad, on isad,
on töölised, on juhid, on töötud,
on pensionärid, on usklikud,
on uskmatud, on sportlased, on
tantsijad, on lauljad, on muusikud, on luuletajad, on ärimehed
,on poliitikud, on koristajad, on
karjakud, on autojuhid, on traktoristid, on linnainimesed, on
külaelanikud, on...
Ups! Meid on nii palju ja me
oleme nii erinevad! Kus on
ühisosa ja kuidas seda leida?
Kuidas hoida ühte?
Igaüks teab! Me kõik teame!
Teeme üheskoos kodu korda.
Heiskame üheskoos riigilipu.

In Memoriam

2. aprillil seiskus Jõhvi aukodaniku Eugen Vaheri süda, kes tegi
palju kohaliku kultuurielu heaks.
Ajalehe “Jõhvi Teataja” toimetus
avaldab kaastunnet härra Vaheri
perekonnale ja sõpradele.

Eugen Vaher (1928-2021)

Eugen Vaher sündis 26. septembril
1928. aastal Kohtlas. Õppis Keilas,
Põltsamaal ja Rakveres.
Tõmmet kõnekunsti poole tundis ta juba lapsest peale. 15-aastase poisikesena lavastas ta koos
klassikaaslastega oma esimese näidendi, millele meisterdas ise dekoratsioonid. Vanemaks saades õppis
ta Rakvere Kaubanduskeskkoolis,
mille kõrvalt täiendas oma oskusi
Rakvere teatris, kus hakkas lavastama etendusi ja sai oma esimesed
rollid.
Aastatel 1950-53 teenis Eugen aega
rahvuslikus diviisis kirjutaja-luurajana ja kultuuriürituste korraldajana.
Seejärel avanes tal võimalus tutvuda
meisterliku teatrikunstiga Estonia
teatris.
1958. aastal naasis ta Jõhvi, kus alustas tööd kultuurivaldkonnas. Järjepanu 45 aastat on ta siin juhtinud kultuuriasutusi, viinud läbi tseremooniaid

piirdunud Eugen üksnes sõnalise
teatrikunstiga, vaid ta tundis huvi
ka tantsu ja muusika vastu. Lavastused olid suurejoonelised –
nendes osalesid erinevad tantsu- ja
muusikakollektiivid.

Eugen Vaher oli 65 aasta jooksul lavastanud üle 80 etenduse ja
mänginud nii enda kui ka teiste
lavastajate poolt lavastatud etendustes enam kui 120 rolli. Ta
osales estraadietendustes ja riiklikel tähtpäevadel astunud üles
koreograafina.

Aastatel 1959-63 õppis ta kaugõppes
näitekunsti loomingulist juhtimist
ning omandas teatri kunstilise juhi
ametialase hariduse.Kodusest Jõhvist
rääkis Eugen Vaher erilise soojusega.
„Jõhvi pole mitte ainult üks vane-

maid linnu, vaid on olnud keskne
Eesti asuala. Jõhvi on alati olnud üks
keskusi, kus on pulbitsenud ja keenud
aktiivne loominguline kultuurielu,“
rääkis Vaher.
Nimekad teatrimaailma tegijad tõid
tema sõnul justnimelt Jõhvi kuulsaid
etendusi. Ise etendusi lavastades ei

Eesti Vabariigi aegne riigilipp,
siis saada oma lipu lugu ja
pilt hiljemalt 25.maiks Jõhvi
Kultuuri-ja Huvikeskusesse,
Pargi 40, Jõhvi või
anne.uttendorf@johvi.ee.
Lisainfo tel.515 7496
n innusta oma lapsi osalema
lipupäeva luule- ja joonistuskonkursil.
Lisainfo www.ivol.ee
n tee korda oma sini-must-valged lipud, lipumastid ja -hoidjad ning
heiska riigilipp kõikidel riigipühadel ja lipupäevadel!
Aita ka naabrit või eakat
lähedast!
n osale “Jõhvi valla kauni
kodu konkursil”. Konkurss
kuulutatakse välja mai lõpus
ning ettepanekuid ja avaldusi saab esitada
1.-30. juunini 2021.
n oled oodatud Eesti lipu
päeval, 4. juunil hommikul
kell 7 lipuheiskamise pidulikule tseremooniale vabadussõjas langenute
ausamba juurde.
SEAME OMA KODUD KORDA
JA PANEME KOGU VALLA
LIPUEHTESSE!

Lugupeetud Jõhvi elanikud!

„Jõhvis olid väga tugevad lauljad ja muusikud. Meie etendused
jäid inimestele meelde ennekõike
seepärast, et nendes oli teatrikunst
põimunud läbi laulude ja tantsuga,“ meenutas Eugen.

ja olnud kunstiliseks juhiks kohalikule draamaringile.

n kui Sul on alles esimese

Eugen Vaher on mitmete preemiate
laureaat. Ta andis välja mitmeid
kultuuriteemalisi raamatuid ning
kogumikke.
Alates 1994. aastast juhis ta Jõhvi
Pensionäride Ühendust ja osales
draamaringi Mask töös.
Tekst ja foto: Jevgenia Parv

Rahvasaadikuna ning Jõhvi vallavolikogu esimehena on mul jätkuvalt vastuvõtuajad, kus olen
valmis arutama teie vallaelu puudutavaid küsimusi.
Kohtumised elanikega toimuvad
iga kuu kolmandal reedel kell
10.00 kuni 12.00 ja 13.00 kuni
15.00. Vajalik on eelnev registreerumine vallavolikogu kantselei
sekretäri Maire Lumiste juures
(maire.lumiste@johvi.ee,
522 3423, 33 63 765)
või helistades mulle
eelnevalt otse 5805 5919
Aleksei Naumkin,
Jõhvi vallavolikogu
esimees

Valitsus leevendab
järk-järgult COVID-19
piiranguid alates 26. aprillist
Valitsuse liikmed kiitsid heaks
COVID-19 piirangute astmelise leevendamise. Kõige esimesena leevenevad
alates 26. aprillist piirangud õues
sportimisele, treenimisele ja huviharidusele.
Alates 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid ja poed ning samuti tohib avamisaja, liikumis- ja ruumipiiranguid arvestades toitlustusasutuste
väliterrassidel kohapeal einestada.
Juhul, kui epidemioloogiline olukord
võimaldab, vähendatakse piiranguid
mai jooksul veelgi.

6 teated
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Märtsis registreeriti 8 väikese
vallakodaniku sünd
Anastasia Holomejeva
Iti Saara Mõisa
Marileen Käiss
Markus Käiss
Philip Sebastian Platatsis
Oskar Kallo
Eerik Dubrovski
Marsel Bernat
Aprillis tähistavad sünnipäeva
järgmised väärikas eas vallakodanikud:
97
Maria Vagina 24. aprill
94
Zoya Suslova 20. aprill
Galina Demidova 27. aprill
93
Aleksandra Ekimova 19. aprill
92
Hilda Hallik 7. aprill
91
Jelizaveta Besstšastnaja 30. aprill
90
Anna Kitšatova 13. aprill
Lidia Nikonova 17. aprill
Maria Zolina 23. aprill
Lidia Maksimova 26. aprill
89
Maria Danilkina 3. aprill
Ljudmila Kosko 9.aprill
Galina Zolotova 14.aprill
Aliide Lekareva 24.aprill
88
Tamara Russakova 15.aprill
Miralda Ritinš 22. aprill
87
Hillar Piirik 3.aprill
Liidia Kovšun 5. aprill
Alexander Kakurnikov 10. aprill
Linda Jeeger 12. aprill
Helga Raidma 13. aprill

Aleksandra Kireeva 15.aprill
Veera Monahhova 24.aprill
86
Boris Ovsyannikov 24. aprill
Bernhard Nagelman 28. aprill
85
Valentin Pospelov 1. aprill
Zinaida Chugunova 15. aprill
Maja Pribega 16. aprill
Alexey Budaev 16. aprill
Sofia Šilak 20. aprill
80
Galina Sheina 1. aprill
Faina Prokofieva 2. aprill
Regina Shayko 6. aprill
Liia Ojavee 8. aprill
Olga Košmerinskaja 8. aprill
Väino Rannamees 11. aprill
Ljudmila Gornova 12. aprill
Luule Aun 15. aprill
Leo Mõisja 15. aprill
Anna Poolakese 16. aprill
Milentina Gornichnova 16. aprill
Valentina Klein 17. aprill
Arne Lüüde 21. aprill
Asta Veling 30. aprill
75
Tatiana Zatsepina 7. aprill
Siiri Nõlvak 7. aprill
Liivi Preis 8. aprill
Alexander Malyshev 9. aprill
Elena Polushchenkova 13. aprill
Evgeny Safronov 14. aprill
Saima Vou 18. aprill
Helle Mutvei 22. aprill
Laine Kangur 24. aprill
Valentina Markina 29. aprill
70
Aleksei Pavelkovitš 3. aprill
Svetlana Safonova 7. aprill
Veera Petuhhova 10. aprill
Roza Minzatova 14. aprill
Nina Kichatova 14. aprill
Heljo Telling 14. aprill
Imbi Truupõld 16. aprill
Evgeny Gordeev 17. aprill
Viljam Painik 17. aprill
Victor Meleshkov 18. aprill
Gennady Gnedenkov 18. aprill
Valentin Sinilo 22. aprill
Olga Orlova 23. aprill
Ljudmila Dmitrijeva 25. aprill
Nikolay Borodin 26. aprill
Valentina Inozemtseva 30. aprill

Ootame ideid skatepargi teise etapi jaoks
Jõhvi vallavalitsus planeerib lähiajal hanget Jõhvi skatepargi
teisele etapile (ehitatava jätk) ning ootab aktiivsete vallaelanike
ettepanekuid sellel teemal.
Kontakt: Natalia Abel, vallaarhitekt: natalia.abel@johvi.ee.

Kevadine suurpuhastus:
Uuskasutuskeskuse kaubik teeb
kogumisringi Jõhvis
Uuskasutuskeskuse kaubik peatub 8. mail kell 12.00–13.30
Jõhvis Rakvere tänava parklas („Jõhvika“ kaubakeskuse ja viadukti vahel), et vastu võtta kodus üleliigseks muutunud, kuid
jätkuvalt heas korras asju. See on mugav võimalus kodu lähedal
saata uuesti kasutusse korralikud asjad, mis on kasutult seisma
jäänud ja võtavad asjatult ruumi.
Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab ära tuua puhtaid ja terveid
rõivaid, jalatseid, mänguasju, nõusid, köögitarbeid, raamatuid,
spordi- ja hobitarbeid, kodusisustust ja väiksemat kodutehnikat. Kõik asjad saab üle anda turvaliselt ja kontaktivabalt.
Uuskasutuskeskusele võib julgesti annetada ka hooajaväliseid
kaupu, näiteks talispordivahendeid. Hästi hoitud vahendid kestavad ajas ja võivad järgmisel hooajal rõõmustada juba järgmisi
kasutajaid. Kõige olulisem on, et annetatavad esemed oleksid
terved, sest Uuskasutuskeskusel puudub võimekus ise asju
parandada, lisaks võib katkine ese olla ohuks järgmisele kasutajale. Asju saab ära tuua ka Jõhvi Uuskasutuskeskusesse, mis
asub Pargi keskuses.
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Ida-Virumaa pealinna leht
Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda Printall

Sinu uks IT maailmasse – kood / Jõhvi
kandideerimine on alanud!
Septembris alustab tööd kood / Jõhvi (endise nimega Jõhvi tehnoloogiakool), mis on Eestis esimene innovaatilisel iseõppe programmi
põhinev programmeerimiskool täiskasvanutele. Eesmärgiks on vähendada Eestis olevat arendajate puudust. Igal aastal võetakse kooli
vastu 200 õppijat, kellest saab 24 kuuga IT spetsialist.
Kandideerimine kooli on avatud alates 26. aprillist kooli kodulehel
www.kood.tech.
Kooli kandideerimine koosneb kahest sammust. Esiteks, tuleb kooli
kodulehel www.kood.tech läbida test, mis hindab kandideerija mälu,
analüütilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust. Testi tegemiseks eeltööd ei ole vaja teha. Oluline on, et testi alustades on varutud poolteist tundi aega, kuna test tuleb läbida ühe korraga.
Teise sammuna kutsutakse 600 parimat testi läbinud kandidaati suvel
kolmenädalasele katseperioodile nimega Sprint. Seal algab juba
programmeerimise õpe ning väga intensiivsete päevade jooksul peavad
kandidaadid lahendama erinevaid ülesandeid nii üksi kui ka meeskondades. See periood annab kandidaatidele võimaluse mõista, kas iseõppimisel põhinev süsteem on neile sobiv ja kas neil jätkub motivatsiooni,
et IT spetsialistiks õppida. Suvise sprindi tulemuste põhjal valitakse
esimesse lendu vastu 200 õppijat, kes alustavad õppetööga septembri
keskpaigas.
Kooli saavad kandideerida kõik, kes on vähemalt 18-aastased ja omandanud vähemalt põhihariduse. Varasem programmeerimisalane kogemus ega isegi baasteadmised pole vajalikud. Koolis õppimine on tasuta
ja peamiselt inglise keeles, kuid toetavad materjalid on saadaval nii eesti
kui ka vene keeles. Suvine sprint ja kooli tegevus algab Sillamäel Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses kuni Jõhvis asuva koolihoone valmimiseni.
Nii Sillamäel kui Jõhvis on õppijatele olemas ka tasuta majutuskohad.
Kool toimib 01 Edu System programmil, mis on üles ehitatud ise- ja
grupiõppele. Sarnase õppemetoodikaga koole on maailmas ligi 30, kus
ei ole ühtegi õpetajat ega klassitundi ning tulemused näitavad, et 95%
lõpetajatest leiavad koheselt heapalgalise töö või alustavad kooli ajal
juba oma ettevõtte arendamist.
Kooli käivitamiseks saadi toetust Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi loodud Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste
tööalase oskuste mitmekesistamise voorust. Lisaks on oma nõusoleku
kooli loomist toetada andnud kümned eraisikud ja mitmed tuntud
ettevõtted ja organisatsioonid nagu Wise, SEB, LHV, Superangel, Bolt,
Astrec Data, Pipedrive, Adcash, Asutajate Selts, Heateo Haridusfond ja
Startup Estonia.
kood / Jõhvi on uudne praktilist täiendharidust pakkuv kool täiskasvanutele, mis aitab vähendada üha kasvavat nõudlust tarkvaraarendajate
järele. Kool tuleb Jõhvi, et mitmekesistada Ida-Virumaa haridusmaastikku ja pakkuda kohalikele inimestele ja regioonile tervikuna uusi arenguvõimalusi. Kooli asutajad on Taavet Hinrikus, Marek Kiisa, Mari-Liis
Kitter, Maarja Pehk, Merlin Seeman, Rainer Sternfeld, Ede Tamkivi ja
Martin Villig.
Lisainfo: Karin Künnapas kood / Jõhvi kaasjuht, karin@kood.tech, +372
5886 6669

Jõhvi Vallavolikogu algatas 18. märtsi 2021 otsusega nr 309 Jõhvi linna Pargi
tänav T9 kinnistu detailplaneeringu koostamise ja ei algatanud keskkonnamõju
strateegilist hindamist.
Detailplaneering on Jõhvi valla üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu kohaselt
on kinnistu sihtotstarve liiklusmaa.
Planeeringuala hõlmab Pargi tänav T9 (25301:007:0128, transpordimaa,
pindala 9315 m2) kinnistut. Planeeringuala piirneb põhjast ja idast Pargi tänav
T8 (25301:007:0126, transpordimaa, pindala 5386 m2), lõunast Pargi tänav T6
(25301:007:0123, transpordimaa, pindala 2462 m2) ning läänest 3 Jõhvi-TartuValga tee L10, transpordimaa, pindala 11616 m2) kinnistutega.
Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse Tammiku kaeveväljal (kaevandamisluba
KMIN-067, Enefit Power AS). Detailplaneeringu koostamise vajadus on ajendatud
huvist ja vajadusest, rajada Jõhvi linna kaasaegne jäähall (jääväljak mõõtudega 30
x 60 m, tribüün ca 500 inimesele, teenindus- ja abiruumid, kohvik jms).
Kehtivas detailplaneeringus „Ida-Virumaal Jõhvi vallas Jõhvi linnas Jõhvi-TartuValga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala” on Pargi tänav
T9 kinnistule määratud kuni viie korruselise (lisaks üks maa-alune korrus)
parkimishoone ehitamine, mis käesoleval ajal ei ole enam aktuaalne.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pargi tänav T9 kinnistule äri- ja
ühiskondlike ehitiste sihtotstarbe, hoonestusala, ehitusõiguse, tehnovõrkudeja rajatiste, avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha, haljastuse
ning heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringu algatamise
otsusega saab tutvuda valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine /
Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-179.

Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km
162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu
projekteerimistingimuste andmise
menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse
algatamisest riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila
teelõigu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja
2 alusel.
Projekti eesmärk on:
- riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) Jõhvi–Toila teelõigu ümberehitus 2+2
ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja
Narva ümbersõidu trassikoridori määramine»,
- 2+2 ristlõikega teelõigu ulatuse ja teedevõrgu asukoha täpsustamine
ning teemaa vajaduse määramine projekteeritaval lõigul,
- liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse
tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele
(sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport,
transiitliiklus, põllumajandus, jms).
Projekteerimistingimuste eelnõule on soovi korral võimalik esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 12.05.2021 e-posti aadressil: info@
transpordiamet.ee.
Lisaks toimub 05.05.2021 algusega kell 17.30 projekti tutvustav
arutelu, kus tutvustatakse projekteerimistingimuste lisaks olevat eskiislahendust ja soovi korral on võimalik küsida täpsustavaid küsimusi.
Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub projekti tutvustus MS
Teams keskkonnas. Võimalusel palume ennast arutelul osalemiseks
eelregistreerida, saates selleks e-kiri aadressile kaie.kruusmaa@
transpordiamet.ee, kuid kinnitame, et osaleda saab ka ilma eelregistreerimiseta. Arutelu salvestatakse ning seda on võimalik järele kuulata
07.05.-12.05.2021.
Projekteerimistingimustega seotud dokumendid ja arutelu link on
leitavad aadressilt: https://www.mnt.ee/et/projekteerimistingimused
> Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu
projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade
Täiendavate küsimuste korral pöörduda Transpordiameti taristu arendamise osakonna projektijuhi Kaie Kruusmaa poole
(tel +372 5880 5076, e-post kaie.kruusmaa@transpordiamet.ee).

