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Head Jõhvi elanikud!
Soovime kõigile head vana aasta lõppu ja palju rõõmu uuel aastal!
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Jõhvi vallavolikogu, Jõhvi vallavalitsus
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JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht

detsember 15 (199) 2019

Keskväljakul süüdati esimese
advendi küünal

ilmub alates 10.XII.1927

tasuta

Uudised
Kristlik ümarlaud
Jõhvi Raekojas
4. detsembril toimus Jõhvi
Raekojas traditsiooniline
kristlik ümarlaud, kus olid
esindatud kõik piirkonna
kristlikud konfessioonid.
Advendiaegsel kokkusaamisel
arutati koostöövõimalusi ning
tehti plaane tuleviku osas.

Kaljo Kiisk – 94
Detsembris tähistati Kaljo
Kiisa 94. sünniaastapäeva.
Kuus aastat tagasi püstitati
Rotari klubi toel Kiisa skulptuur Jõhvit läbiva jalakäijate
promenaadi väärikaimasse
ossa, mis kulgeb keskväljakult
kontserdimajani. Kui promenaadi alguse tähistamiseks
püstitati Jõhvi vapilooma
kuningliku hirve pronkskuju,
siis kontserdimaja esist vääristati legendaarse näitleja ja
kinolavastaja skulptuuriga.

Detsembri esimesel pühapäeval süüdati Jõhvi keskväljakul traditsiooniliselt esimene advendiküünal.
Esimene advent tähistab „saabumist“ ja sellega oodatakse
suurt sündmust ehk Jeesus
Kristuse sündi. Ootus saab alguse neli nädalat enne esimest
jõulupüha.
Advendil on mitu vaimset
tähendust. Esiteks on see
rõõmus ootusaeg, mil tehakse
ettevalmistusi Kristuse sünnipäeva tähistamiseks. Teiseks
paneb kirik sel ajal usklikke
mõtisklema Kristuse teise tulemise üle.
Küünlasüütamise traditsioon
muutis selle pühapäeva saabuvate
pidustuste
ootuse
sümboliks, millega algasid
ettevalmistused uue aasta vastuvõtuks. Miks mitte arvestada
siinkohal sedagi, et meie
hallis kliimas on see ühtlasi

heaks võimaluseks lisada detsembrisse erksamaid värve ja
helklevaid tulukesi.
Esimese advendiküünla süütamise pidulikust tseremooniast
võtsid teiste seas osa vaimulikud ja vallavalitsuse ning
volikogu esindajad.
JT
Foto: Jevgenia Parv

Sümboolne on ka see asjaolu,
et just Kiisa skulptuuri ümber
saab olema muusikaväljak
ning et peale kontserdimajas
asuva Amadeuse kino, tuleb
selle vastas asuvasse Pargi
keskuse kaubandusmekasse
veel ka Apollo kinokeskus.
Skulptuur valmis tänu rohkem
kui 80 eraisiku ja ettevõtte
annetuse toel, selle autorid
on Paul Mänd ja Jõhvist pärit
Aivar Simson.
Kaljo Kiisk oli pärit Jõhvi lähedalt ja tema lapsepõlve
esimene eredam filmielamus
pärines Jõhvist. Tol ajal oli
kontserdimaja praeguses
asukohas mõis, kus näidati
filme. Kiisk on ka Jõhvi kontserdimajas tegutseva kino
Amadeus ristiisa.
Kaljo Kiisk oli Eesti tõeline
filmistaar, kes mängis paljudes filmides koos eesti ja
vene tähtedega, nagu näiteks
filmis «Surm purjede all» koos
Marianna Vertinskajaga, kes
on Aleksandr Vertinski tütar.
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Noored Jõhvikad kutsub oma ridadesse aktiivseid noori
Novembris toimus Pärnus koolitus, kus käsitleti
noortevolikogude tulevikku (kuni aastani 2050).
Sellest võtsid osa noorsootöötajad Tartust, Tallinnast, Valgast ja Jõhvist. Kokku umbes
kümmekond inimest. Koolituse
viisid läbi Omari Loid, Ivo Visak
koolitusettevõttest Aestia Koolitused.
Kolme päeva jooksul omandasid noored mitte ainult
teoreetilisi, vaid ka praktilisi
teadmisi, mida nad saavad
edaspidi kasutada.
Noorte Jõhvikate esindaja
Anastassia Gavrina:
„Kui rääkida üldiselt ja
vastata
küsimusele,
kas
noortevolikogu 2050. aastal
on reaalsus või iganenud
perspektiiv, siis mina muidugi
pooldan reaalsust. Seda enam,
et me elame sellisel ajal, kus
avanevad uued võimalused,
kerkivad üles uued ideed.
Kõige tähtsam on neid ära
kasutada. Minu arvates on
kõige tähtsam noorte puhul
suhtlemine. Seda kinnitasid
ka teised koolitusel osalenud
noorsootöötajad.
Noored
tahavad
suhelda
formaalses ja mitteformaalses

õhkkonnas. Vaatamata sellele, et igal noorel on tehnilisi suhtlusvahendeid, ei
ole paljudel kahjuks oskust
suhelda. Tasub mõelda, mida
teha, et see oskus tekiks.“
Anastassia arvab, et Jõhvile
on suureks plussiks, et meil
on aktiivseid noori. „Võtame
aktiivselt osa meie regiooni
elust. Näiteks möödunud aasta
detsembris võttis Noored Jõhvikad koos kunstikooliga osa
jõululaadast, kus pakkusime
Jõhvi elanikele erinevaid ise
valmistatud tooteid.“
Noored Jõhvikad tahab aga
kasvatada oma liikmeskonda,
seepärast kutsub Anastassia
kõiki noori, kes soovivad
oma kodukandi heaks midagi
ära teha, organisatsiooniga
ühinema. Anastassiaga saate
ühendust, kui kirjutate talle
Facebooki eravestlusesse.
„Tahaks samuti öelda palju tänusõnu Jõhvi vallavalitsusele,
eriti Aleksei
Naumkinile ja volikogu saadikule Jekaterina Vassiljevale,
kes on toetanud meie algatusi,“
on Anastassia tänulik.

Jõhvi kunstikooli õpilased olid
edukad rahvusvahelisel
kunstikonkursil kaugel Hiinas

Saatsime oma tööd eelmisel aastal konkursile,
millest võttis osa 41 riiki ja nüüd on rõõmustavad
tulemused teada ning auhinnadki kohale jõudnud.
Eestisse tuli üks kuldmedal, mille võitis meie Anastassia Pavlenko
värvilise linoollõikega “Rütmika” (õpetaja Aira Rautso). Pronksmedali vääriliseks hinnati Evelina Seimari tušijoonistus “Kull” (õp Irina
Baleva-Stüf). Diplomi said Ksenja Kaširova (õp A. Rautso) ja Jannika
Korolkova ning Konstantin Zaitsev (mõlema õpetajaks I. Baleva-Stüf).
Kõik auhinnatud õpilased lõpetasid meie kooli kiitusega, Jannika jätkab
täiendõppe kursusel ja soovib astuda Tartu kunstikooli.
Jõhvi kunstikool
Pildil: Õnnelikud noored kunstnikud oma juhendajatega.

Jekaterina Vassiljeva, volikogu liige, Jõhvi noortevolikogu kuraator:
„Kui noorteparlamendi enam
kui poole aasta eest käivitasime,
kahtlesid
paljud
selle
edukuses.
Räägiti,
et see on juba läbikäidud
etapp, ja nagunii ei hakka

noorteparlament tööle, kuna
meil on vähe aktiivseid noori.
Mida kõike veel ei räägitud.
Tänaseks võin kindlalt öelda,
et tegemist pole olnud kasutu
ettevõtmisega. Näen, kui tähtis
on noortele kohtuda valla
esindajatega, kes aitavad neil
mõista meie linnas toimuvaid

protsesse ja anda ülevaadet
Jõhvi erinevate valdkondade
edasistest arengutest.
Noored inimesed jagavad
ametnikele omi ideid, mis on
oluline, kuna eelkõige noored
kujundavad tulevikus meie
regiooni, nii nagu kogu riiki!
Rõõmu teeb eriti see, et
vaatamata noorteparlamendi
liikmete erinevatele poliitilistele vaadetele, on läbiviidud arutelud olnud alati
konstruktiivsed.
Jääb vaid üle soovida sellist
üksteisemõistmist ka meie

poliitikutele, seda nii kohalikul
kui ka riiklikul tasandil.
Noorteparlament on ere näide
sellest, et kuidas üksteise
austamine on mitmeid kordi
produktiivsem kui vastastikune
süüdistamine.

Üritus toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti
ühis-konnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased
koostöötegevused» raames.

Järgmiste ürituste kohta saab
infot MTÜ Progress Centeri
Facebooki-lehelt: facebook.com/
progressestonia.
Artjom Malahhov,
MTÜ Progress Center

meelses maailmas kui ankur, mis
hoiab meid kindlalt paigal, et me
ei eksleks tormisel merel ja saaksime paremini aru, mis on elus
hea ja mis halb, mis must ja mis
valge.“

muusikat huviga. Kaks loomingulist kohtumist, mis toimusid
4.-5. klassidele ja 7.-8. klassidele,
möödusid kui ühes rütmis.

Tahaks uskuda, et noorteparlament on tulevikus sama aktiivne, tõmbab oma
tegevusega kaasa aina rohkem
noori meie linnast ja jääb
avatuks kõigile, kellel on head
ideed ja soov aktiivselt osaleda
Jõhvi arendamisel.“

Autoorienteerumine Jõhvis
Sügise viimasel päeval viis mittetulundusorganisatsioon Progress Center Jõhvi ja selle
naaberomavalitsuste elanikele läbi mittetavapärase ürituse Ida Auto Quest, mis kujutas endast
autodega orienteerumist mööda Ida-Virumaad.
Kui eelmine nn otsimismäng
korraldati Jõhvi piires, siis sel
korral haarati mängu kaasa
Tammiku, Sompa, Kohtla-Järve
ja Toila vald. Autoorienteerumise
loojad on MTÜ Progress Center
esindajad Jelizaveta Šilman ja
Artjom Malahov.
Autoorienteerumise idee kerkis
esile siis, kui analüüsisime
kohalike elanike vajadusi. Näiteks
on meie maakonnas palju noori,
kellel on auto ja kes armastavad
sellega oma vaba aega sisustada,
sõites autoga ühest asulast teise.
Samuti on peresid, kes soovivad
laupäevaõhtuid veeta aktiivselt ja
sisukalt.
Ürituse eesmärgiks oli kommunikatsiooni parandamine ja omavahelise suhtluse tihendamine,
seda nii eestikeelse kui ka
venekeelse elanikkonna seas. Ülesannete täitmise käigus omandasid

osalejad mitmeid oskusi nagu
piirkonnas orienteerumine, loogiline mõtlemine, loomingulisus ja
oskus töötada meeskonnas.
Peale selle said autoorienteerumisel osalejad teada IdaVirumaa kohta erinevaid ajaloolisi
fakte. Kokku tuli läbida kümme
punkti, milleks oli aega kolm
tundi. Kuid ülesannet ei tulnud
sooritada mitte kiiruse peale, vaid
oluline oli täpsus ja loominguline
lähenemine. Enne orienteerumise
algust tuletas politsei esindaja
meelde maanteel liiklemise reegleid ja rääkis samuti talviste
teeolude eripärast ning andis
osalejatele asjakohaseid soovitusi.
Pärast autoorienteerumist koguneti Jõhvi bowling`usse, kus
ootasid ees suupisted, soojad
joogid ja loomulikult autasud!
Ükski osaleja ei jäänud auhinnata.

Loominguline kohtumine Polina Tšerkassovaga
Projekti „Rahvuste mosaiik 2019“
käigus külastas 18. novembril
meie kooli Polina Tšerkassova.
Polina on imeline inimene – antropoloog, muusik, jutuvestja ja
rändaja. Polina Tšerkassova mitte
ainult ei räägi jutte, vaid teeb seda
muusika saatel. Ta seob kaugetest
maadest kaasa toodud muinasjutud ja maade ajaloo muusikaga,
mida esitab erinevatel haruldastel
pillidel.
Polina tegeleb juba üle kümne
aasta muusika ja jutuvestmisega,

uurib helide mõju ja nende tajumist inimeste poolt, jätkates
ühtlasi helikunsti ja jutuvestmise
traditsioone.
Polina rääkis õpilastele, et muinasjutud huvitasid teda juba
varases lapsepõlves: „Muusikaga
hakkasin tegelema samuti üsna
vara. Ühel hetkel hakkasid mind
huvitama hingelise muusika instrumendid, flööt, etnilised pillid.
Sellest alates hakkasin tegelema vanamuusikaga. Tänu antropoloogiale olen palju ringi rän-

nanud, osalenud antropoloogilistel
ekspeditsioonidel. Igal pool on
minuni jõudnud erinevad lood.
Inimesed on tulnud minu juurde
ja rääkinud, et tahavad mulle lugu
jutustada. Samamoodi on reisidel
jõudnud minuni erinevad pillid,“
jutustab Tšerkassova.
„Muinasjutud ühendavad meid
muistsete aegadega, meie juurte,
meie südamega,“ on Polina kindel. „Nad aitavad meid toime tulla
väga ebameeldivate elusündmustega. Muinasjutud on selles hullu-

Polina jagas meie õpilastega jutte
armastusest ja reetmisest, sõprusest ja valikutest, heast ja halvast
käitumisest, kuid rääkis samuti
imedest, mis võivad täituda meiegi elus.
Lapsed kuulasid jutuvestjat ja
tema
esitatud
kaasahaaravat

Suur tänu Polina Tšerkassovale
tema loomingu eest ja soovi eest
oma armastatud tegevusi teistega
jagada!
Galina Safronova,
Jõhvi vene põhikool
Foto: Mati Rautso
Loominguline kohtumine Polina
Tšerkassovaga
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Eduard East volikogu tööst
Lõppemas on 2019. aasta, mis tähendab, et õige aeg on teha kokkuvõtteid Jõhvi vallavolikogu
selle aasta tööst.
aseme füüsiline kohandamine.
Lihtsamas keeles öelduna saavad Jõhvi puudega inimesed
riigi ja omavalitsuse raha toel
ehitada enda eluaseme (näiteks
vannitoa jms) ümber nii, et see
oleks nende jaoks turvaline
ja mugav. Eesmärgiks on, et
inimesed saaksid elada oma
kodus ja ei peaks halbade
tingimuste tõttu automaatselt mõtlema hooldekodusse
minekule.

Aastat tervikuna võiks nimetada töiseks ja huvitavaks. Valmis said mitmed projektid, nagu
näiteks Pargi tänava rekonstrueerimine, Tammiku spordi- ja mänguväljak, linnapargi laululava, jätkuvad
promenaadi ja pargi korrastustööd ning tehtud on ettevalmistusi teiste objektide kordategemiseks.
Näitena võin tuua Jõhvi linna
Narva maantee, Jõhvi vene
põhikooli staadioni, Jõhvi
spordikooli staadioni, Jõhvi
põhikooli uue hoone. Mõistagi
seisab nimetatud projektide-algatuste taga volikogu, kuid otseseks elluviijaks on tubli vallavalitsus koos kompetentsete
spetsialistidega.
Alustuseks natuke statistikat.
2019. aasta novembri seisuga
on sel aastal toimunud kokku 14 istungit (detsembris tuleb 15-s). Arutlusel on olnud
133 päevakorrapunkti ning
vastu on võetud 76 otsust ja
23 määrust (teised punktid
hääletati maha või langesid
päevakorrast välja).
Peatuksin omal valikul ainult
nendel olulistel lahendustel,
mis arendavad Jõhvi valda
ja parendavad meie elanike
turvalisust ning elukvaliteeti.
Volikogu võttis vastu pikalt
menetletud kalmistu eeskirja, mis korrastab matmisi ja
kokkuvõttes avaldab mõju
kogu avaliku ruumi ilmele.
Kalmistul on esmajärjekorras
planeeritud Rakvere tänava
poolse aia ja liikumisteede
korrastamine. Muidugi mõista ütleb esivanematesse austusega suhtumine kogukonna
kultuuri kui terviku kohta nii
mõndagi. Tean, et kalmistu
heakord on meie inimestele
väga südamelähedane teema.
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Jõhvi vallavanem:
räägime Jõhvi
tulevikust

Jätkame uuesti osalemist programmis
“Tänavavalgustuse
taristu renoveerimine”, mis aitab vallale energiakulude arvelt
raha säästa ja muuta teed ja
tänavad paremini valgustatuks.
Otsustasime võimaldada meie
väärikatel 65-aastastel ja vanematel inimestel spordikoolis
kolmel korral nädalas tasuta
sporti harrastada, mis näitab
austust Jõhvi arengusse oma
tööga panustanud ühiskonnaliikmete vastu.

Jõhvi lähitulevikust rääkides ei pääse me
mööda Jõhvi 2020. aasta eelarvest, mida võib
nimetada konservatiivseks arengueelarveks.
Kuid aasta ei koosnenud ainult

Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise
kord võimaldab Jõhvi vallal
vastava toetuse, eluaseme ja
sporditegemise võimalustega
paremini meelitada valla haridussüsteemi noori spetsialiste. Eesmärgiks on, et need
kolledži-ülikooli
lõpetanud
noored, kes tulevad meile
tööle, saaksid alguses nii rahalise toe, kui ka muid võimalikke
hüvesid ja jääksid Jõhvi elama.
Kuigi õpetajate põhipalgad on
viimase kolme aasta jooksul

riigis kasvanud, konkureerime
õpetajate pärast teiste omavalitsustega ja noortel spetsialistidel peaks olema täiendav stiimul, et just Jõhvi tööle
ja elama asuda. Mõistagi on
kvaliteetne haridus omavalitsusele üheks suureks plussiks,
miks noored pered peaksid
tahtma siia elama tulla ja kohalikud inimesed ei lahkuks.
Toetasime valla osalemist riiklikus programmis, mille kaudu
toimub puudega inimeste elu-

edusammudest. Volikogus jätkusid kriitilised poliitilised
diskussioonid, kõik ehitustööd
ei kulgenud sujuvalt jne, kuid
realistidena teame, et need on
eluga kaasas käivad nähtused.
Nagu kogenumad inimesed
ütlevad, ei ole võitja see, kes
pidevalt edasi ratsutab, vaid
see, kes suudab sadulast kukkudes tagasi hobuse selga
hüpata ja edukalt sõitu jätkata.

Jõhvi vallavalitsus arvestab riigi võimalikku majanduslikku olukorda, mille väljavaateid on kirjeldanud Eesti Pank, ja vähendab seetõttu valitsemiskulusid. Samas oleme leidnud võimaluse
palgatõusuks kultuurivaldkonnas. Nimelt tõusevad õpetajate ja
teiste töötajate palgad Jõhvi kunsti- ja muusikaõpet pakkuvates
huvikoolides.
Eelarve on konservatiivne, kuid kui vaadata kõiki investeeringuid,
mida planeeritakse erinevates valdkondades, siis on see kindlasti
ka intensiivse arengu eelarve. Näitena võib tuua Jõhvi põhikooli uue hoone, kergejõustikustaadioni ehituse, Narva maanteega
seotud ehitustööd, linnapargi, promenaadi ja muusikaväljakuga
seotud tööd.

Soovin
Jõhvi
inimestele ilusat jõulukuud, rahu ja
õnne peredesse, särtsakat
aastavahetust ning liigume
uuel aastal jätkuvalt üheskoos
edukalt edasi!

2020. aasta kohta võib öelda, et toetame rohkem kui kunagi varem kultuuri ja sporti, nii huvitegevuse kui ka ürituste näol.
Kindlasti tähistame kõik koos Jõhvi päeva, mis 2020. aastal saab
olema 16. mail. Miks mitte proovida taaselustada ka kunagist
head traditsiooni ja korraldada linnapargi taastatud kõlakojas
maikuust septembrini tantsuõhtuid!
Loomulikult on meie peamine prioriteet sotsiaalvaldkond, kus
me koostöös riigi ja kolmanda sektoriga tugevdame ja edendame
pidevalt valla sotsiaalkaitset ja sotsiaalpoliitikat.
Toetust saavad ka religioossed organisatsioonid, nimelt toetab
Jõhvi meie Mihkli kiriku vitraažide paigaldust ning õigeusu kiriku pühapäevakooli ehitust.
Vaatamata suurtele arenguinvesteeringutele jääb omavalitsuse võlakoormus 2020. aasta lõpuks 28,6% peale, mis on väga hea näitaja.  

Eduard East,
volikogu esimees

Head sõbrad!
Aasta lõpp läheneb halastamatult kiiresti. Nii
nagu eelmistel aastatel, oli ka sel aastal palju
head ja huvitavat, kuid kindlasti tuli lahendada
ka probleeme ja silmitsi seista raskustega.
Sotsiaalvaldkond, mis kätkeb endas kultuuri,
haridust ja sporti, puudutab suurt hulka inimesi.
Alati ei ole seal seetõttu lihtne ühist keelt leida ja
teha kõigile meeldivaid otsuseid.
Omalt poolt võin kindlalt öelda, et nii mina kui ka
vallavalitsuse liikmed püüavad väga, et Teie, kallid
jõhvilased, tunneksite neid positiivseid muutusi,
mis linnas ja vallas sünnivad.
Kohe-kohe saabuvad jõulud, mis on rahu, lepituse
ja rõõmu aeg. Soovin Teile, kallid sõbrad, head
jõuluaega, mida saadaksid jõuluküünalde,
piparkookide ja mandariinide lõhn. Toogu pühad
rõõmu, soojust ja tervist Teie peredele, ja täitku
kõik Teie soovid!
Häid pühi ja kõike paremat uuel aastal!
Aleksei Naumkin, Jõhvi abivallavanem

Võime julgelt väita, et Jõhvis toimub praegusajal arenguhüpe, juba teist korda saja aasta sees, mis näitab suuna
kätte kogu Virumaale.
Usun, et Jõhvile saab saabuv 2020. aasta olema tubli arengu aasta, soovin kõigile rahulikke jõule ning head uut 2020. aastat!
Max Kaur, Jõhvi vallavanem
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Virumaa Viikingid – rollimängudest lauamängudeni
eesmärgiks on kohalikke probleeme lahendavate noortealgatuste toetamine.
Selle programmi raames on
noortel võimalus töötada ja
lüüa vabatahtlikuna kaasa erinevates projektides, seda nii
kodumaal kui ka piiri taga.
Viikingite eesmärgiks on
pakkuda rohkem võimalusi
veeta vaba aega noortele, kes
mingil põhjusel ei saa või ei
soovi osaleda tavapärastes
huviringides. Projekti käigus
parandati
sprotliku
mõõgavõitluse
treeningute
läbiviimise tingimusi ja soetati
vajalikku varustust klubi
tegevuste läbiviimiseks. Kuid
kõige olulisem oli, et klubil
tekkis uusi sõpru erinevate
ühiskondlike organisatsioonide
ja asutuste näol, kes meie
maakonnas tegutsevad.

Juba enam kui kolm
aastat tegutseb
Tammiku rahvamajas
rollimängude klubi
Virumaa Viikingid,
samuti sõjamängu
airsofti ühing
Einherjar.

Nende klubide tegevuses osalevad noored ja täiskasvanud,
kes sõidavad kokku praktiliselt
tervest maakonnast. Mööduv
aasta oli osalejate jaoks päris
põnev, kuna nad mitte ainult
ei teinud vehklemistrenni
ja
mänginud
sõjamänge,
vaid tegelesid loomingulise
tegevusega, käsid matkadel,
külastasid temaatilisi üritusi

erinevates Eestimaa nurkades
ja korraldasid Ida-Virumaa
esimest anime- ja geek-kultuurifestivali AniMeet.
Aasta algas hea uudisega, kuna
Virumaa Viikingitel õnnestus
saada rahalisi vahendeid Euroopa Solidaarsuskorpuselt.
Korpus on Euroopa Liidu
noorsooprogramm,
mille

Kuna
meie
sõjamänguks
mõeldud ruum ei ole väga
suur ja noored ei saanud seal
käia nii tihti, kui nad oleksid
tahtnud, siis otsustasime teha
koostööd Oru noortega. Neid
ühendas samuti airsoft ja selle
eestvedaja Sergei Kalinin.
Saime kahe klubi peale kokku
suure kollektiivi, mille liikmeid
kogunesid
nädalavahetuseti
mänge mängima ja juulis
korraldasime koos Kurtnas
laagri, kus viisime läbi erioperatsioone, millel oli palju
osalejaid. Suvisest väljasõidust

ХХХIII Jõhvi «Hüppaja päev»
ХХХIII Jõhvi «Hüppaja päev» toimus Ahtme kergejõustikuhallis. Sel aastas võtsid
võistlustest osa sportlased Tallinnast, Rakverest, Türilt, Jõgevalt, Narvast, Sillamäelt,
Kohtla-Järvelt ja Jõhvist.
Teivashüppe võistluses tulid
oma vanuseklasside võitjateks
Roland Peet (Jõhvi spordikool), Savva Novikov (Visa,
Jõhvi), Aivar Ellam (Vike,
Rakvere) ja Hanna-Maria
Peetsalu (Jõhvi spordikool).
Kolmikhüppes näitas head tulemust poiste U16 vanuseklassi võitja Viktor Morozov
(KJK Atleetika, Kohtla-Järve)
– 13,92 meetrit. Samuti olid
võitjateks Dmitri Fomin (KJK
Atleetika, Kohtla-Järve), Aleksey Demidovitš (KJK Kalev,
Sillamäe), Ivan Titov (KJK
Kalev, Sillamäe), Andrei Artamonov (KJK Kalev, Sillamäe), Darina Tšudakova (KJK
Kalev, Sillamäe), Marta Malinina (PSK Narvic, Narva),
Anfisa Karyagina (Visa, Jõhvi), Kati-Ly Randviir (Vike,
Rakvere) ja Elnara Petunova (Tsefei, Kohtla-Järve).
Jõhvi vene põhikooli eriauhinnad pälvisid kõrgushüppe
võistlusest osavõtjad, kuna
Jõhvi linna “Hüppaja päev”

saab alguse kõrgushüppe
koolivõistlusest.

ja Andrei Põhtin (KJK Atleetika, Kohtla-Järve).

Sel aastal näitasid kõrgeid
tulemusi poisid. Markus Anvelt (Alem,Türi) poiste U18
vanuserühmas võitis tulemusega 190 cm.

XXXIII “Hüppaja päeva”
võistlust toetasid
Ida-Virumaa omavalitsuste
liit,
Kultuurkapital,
Jõhvi vald,
Jõhvi spordikool,

Teisteks võitjateks oma vanuserühmades tulid Jaroslav
Sivuha (Audentese spordiklubi, Tallinn),  Savva Novikov (Visa, Jõhvi), Andrei
Artamonov (KJK Kalev, Sillamäe), Eva Tjurina (PSK
Narvic, Narva),  Kati-Ly
Randviir (Vike, Rakvere).
Samuti tuli hea tulemusega
(5,29 m) kaugushüppe U16
vanuserühma võitjaks Anfisa
Karjagina (Visa, Jõhvi).
Teised kaugushüppe võitjad: Ilja Mandrikov (PSK Narvic, Narva), Grigori Velikanov (KJK Kalev, Sillamäe),
Jaroslav Sivuha (Audentese
spordiklubi, Tallinn), Savva Novikov (Visa, Jõhvi)

Jõhvi linna
kergejõustikuklubi Visa
ning Jõhvi vene põhikool.
Erilised tänusõnad vabatahtlikele, kes aitasid võistlust läbi
viia.
Viktor Predbannikov,
Jõhvi spordikooli treener

võtsid osa ka Narva noored
klubist Noored Kotkad, kes
tõid kaasa soojustatud telgid,
nii et osalejatel polnud koos
mitte ainult lõbus, vaid ka
mõnus ja hubane.
Suve keskpaigas käivitas
Virumaa Viikingid koostöös
ühiskondliku organisatsiooniga
Linnaprojektid
reedesed
lauamänguõhtud. Sellest osa
võtnud õpilased ja täiskasvanud
ei veetnud õhtuid mitte ainult
tuntud lauamänge mängides,
vaid tutvusid ka vähetuntud
mängudega nagu Warhammer
40 000 ja rollimänguga
Dungeons & Dragons.
Hooaja lõpus tutvustasime
kohalikele noortele koostöös
meie
koostööpartneritega
kaardimängu Magic the Gathering ja viisime läbi Nerflaskmismängu. Üritused olid
menukad ja nendel osalenud
ootavad iganädalaste ürituste
jätkumist, mis viiakse läbi
järgmise aasta jaanuaris.
Suvise hooaja lõpp möödus
anime ja geek-klutuuri tähe
all. Klubi liikmed korraldasid
Ida-Virumaal esimest korda
toimunud
animefestivali
AniMeet. Üritus toimus Jõhvis augusti lõpus, vahetult enne
õppeaasta algust. Tagantjärele
on
selle
puhul
isegi
keeruline tuua välja, mis on
märkimisväärsem, kas see, et
noored korraldasid minifestivali
iseseisvalt kõigest pooleteise

kuu jooksul, või see, et festivali
külastas üle kahesaja Jaapani
kultuuri armastava noore ja
täiskasvanu, ning seda mitte
ainult Ida-Virumaalt, vaid ka
teistest Eestimaa paikadest.
AniMeeti külastajatel oli
võimalus ise aktiivselt festivalil osaleda: noorte kunstnike
animestiilis
joonistustest
korraldati näituseid, initsia-tiivikate noorte toel viidi
läbi väike LAN-pidu ja
lauamängude õhtu.
Praegu oleme agaralt otsimas
toetajaid, et viia läbi järgmine
AniMeeti festival, mis toimub
veebruari lõpus. Minifestival
sai juba väikese toetussumma
riiklikust tugiüksusest Startup
Estonia, kuid tahame lisaks
leida sponsoreid, kes ei toetaks
üritust niivõrd rahaliselt, aga
muude ressurssidega festivali
läbiviimise ajal.
Virumaa Viikingid ja airsoftimängijad Einherjarist on muidugi rõõmsad, kui klubidega
liituks uusi aktiivseid Jõhvi
elanikke. Meie juures pole
võimalik treenida mitte ainult
võitluslikku vastupidavust ja
kiirust, vaid ka strateegilist
mõtlemist, loogikat ja tahtejõudu, mida läheb vaja nii
suurtes kui ka väikestes
mängudes.
Victor Litvinkov,
Virumaa Viikingite
koordinaator
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Fotouudis

Kahula külas süüdati teise advendi küünal
Kahula küla soojas ja
hubases rahvamajas
süüdati detsembri
teisel pühapäeval teise
advendi auks küünal.
Elanike seas
populaarses Kahula
rahvamajas peetakse
pidusid ja tähistatakse
erinevaid pühasid.
Seal käivad koos
ümberkaudsed
elanikud, et veeta
huvitavalt ja kasulikult
oma aega.
Teise advendiküünla
süütas elanike ees
pidulikult Jõhvi
metodisti kiriku
vaimulik Artur Põld.
Üritusest võtsid osa
Jõhvi vallavalitsuse
esindajad.

Kolmanda advendi tähistamine Tammiku külas

Kolmanda advendi küünal süüdati Tammiku
külas, kus oli võimalik näha kaasahaaravat
vaatepilti. Nimelt toodi küünal kohale
hobuse seljas. Pärast küünla süütamist
tähistati sündmust Tammiku rahvamaja
jõulueelses õdusas õhkkonnas, nautides
muusika- ja tantsukollektiivide meeleolukaid
etteasteid.
Fotod: Jevgenia Parv,
Aleksandr Smirnov ja
Jõhvi vallavalitsuse arhiiv.

JT
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Vaegkuuljate
abistamine ja
nõustamine
toimub

8. jaanuaril
kell 10.30-14.00
Jõhvi Seltsimajas
(Kooli 2, Jõhvi).
Kaasa võtta
abivahendikaart.
Registreerimine
vastuvõtule
telefoni teel
5287827

87
Asta Pärna 5. detsember
Olga Tupitsyna 10. detsember
Albert Elmik 12. detsember
86
Hilja Kuntu 4. detsember
Valentina Kartunova 6.12.
Novembris registreeriti 11
väikese vallakodaniku sünd: Einer-Voldemar Selli 8.12.
Zoja Fjodorova 17. detsember
Mia-Lisette Simson
Heino Raja 21. detsember
Nicole Suvorova
Jaan Juursalu 24. detsember
Mia-Maria Hodakovskaja
Maria Bochmanova 26.12.
Andreas Kolhonen
Vera Kosenchuk 30.12.
Marcus Daniel Tšerkassov
85
Reio Räitsak
Lidia Sundukova 6. detsember
Karel Kulu
Raja Koort 6. detsember
Egor Volkov
Aleksandra Ivanova 9.12.
Norman Maidre
Vladimir Mukhortov 12.12.
Simon Soroka
Jelizaveta Maksutova 13.12.
Artemi Klimovičs
Aida Kalendo 13. detsember
Uno Prits 24. detsember
Detsembris tähistavad sünSkholyastina Rikkonen 24.12.
nipäeva järgmised väärikas
Vera Voronkova 25. detsember
eas vallakodanikud:
Anisiya Stepanova 25.12.
102
Leili Torgla 30. detsember
Erika Polakese 2. detsember
80
100
Anne Pappa 2. detsember
Elga Aug 6. detsember
Valentina Agafonova 11.12.
Alexander Kinyaev 22.12
Tamara Tyurlik 12. detsember
97
Klara Tomberg 10. detsember Larissa Fedossova 19.12.
Elvi Raud 20. detsember
94
Ants Männik 25. detsember
Helju-Ehalaine Uustal 13.12
Valentina Faenkova 26.12.
93
Ekaterina Shalashinskaya 5.12 Yadviga Knyazeva 26.12.
Igor Sibrik 27. detsember
Niina Liptšanskaja 6.12.
Sofya Morozova 26. detsember 75
Gennadi Ivanov 4. detsember
91
Margarita Korka 8. detsember Malle Teedla 4. detsember
Varvara Nikiforova 16.12.
Veera Denissenko 10.12.
Evgeniya Kond 17. detsember
Silvia Must 14. detsember
Tõnu Anderspuk 27.12.
Valentina Belogurova 25.12.
70
Tamara Nemykina 27.12.
Mikhail Gorbunov 6.12.
Maria Volontsevich 30.12.
Jelena Gogina 10. detsember
89
Nikolay Chaplygin 11.12.
Zoya Novikova 4. detsember
Valentina Taranova 17.12.
Evgeniya Kurskaya 6.12.
Lidia Yakovleva 17. detsember
Ivan Sokolov 10. detsember
Velli Naber 18. detsember
Aino Laaniste 25. detsember
Erika Kiisla 19. detsember
88
Ljubov Šahhaljevitš 19.12.
Evgenia Melnikova 1.12.
Oxana Avdeeva 11. detsember Viktor Prokopjev 20.12.
Vaike Kandelin 14. detsember Pille Lulla 21. detsember
Valeriy Ulitenok 28.12.
Alexander Surkov 15.12.
Galina Pavlova 25. detsember Galina Kalda 30. detsember

PALJU ÕNNE, PR ERIKA POLAKESE!

2. detsembril
tähistas 102. sünnipäeva Jõhvi valla
vanim elanik pr
Erika Polakese.
Jõhvi vallavalitsus
ja Jõhvi vallavolikogu õnnitlevad
väärikas eas sünnipäevalast ning
soovivad tugevat
tervist ja jätkuvat
elurõõmu!
Arhiivifoto pärineb 2017.
aastast. JT

Kultuurikalender
Keskväljakul

31. detsembril kell 22.30-02.00 aastavahetuspidu. Ansambel Compact, uhke ilutulestik ja tulised diskorütmid!

GEVI 55!
7. detsembril tähistas Jõhvi naisrahvatantsurühm GEVI
oma 55. aastapäeva kontserdiga “Aja mustrid ja värvid”
Jõhvi Kontserdimajas.
Rühma juhendab Marju Aul.
Soovime palju tantsulusti veel paljudeks aastateks!

Jõhvi Mihkli kirikus ja vabadussõjas langenute ausamba juures
3. jaanuaril kell 10.30 Relvarahu 100.aastapäeva tähistamine
Raekoja saalis
5. jaanuaril k.13.00 Eri rahvuste klubi “Landõš”
26. jaanuaril k.13.00 Eakate klubi “Hõbejuus”
Kontserdimajas

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu
ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja
eskiislahenduse avaliku väljapaneku 2. jaanuarist kuni 31. jaanuarini
2020. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella
8.00 – 16.30 ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega ning
menetlusprotsessiga saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee:
planeeringute registris (DP-166).
Jõhvi Vallavolikogu algatas 15. jaanuari 2018. a otsusega nr 29 Jõhvi
valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu
ning ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi
KSH).
Planeeritav maa-ala hõlmab Sarapuu (25101:001:0035, maatulundusmaa
100%, pindala 7,19 ha) ja Pihlaka (25201:008:0151, maatulundusmaa
100%, pindala 3,05 ha) kinnistuid. Planeeritav maa-ala asub
altkaevandatud alal.
Detailplaneeringuga on ettenähtud Sarapuu ja Pihlaka kinnistute
jagamine kolmekümne kaheks üksikelamumaa krundiks, kolmeks
transpordimaa krundiks ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega
krundiks. Üksikelamumaa krundid on planeeritud suurustega 2001 kuni
2991 m². Igale krundile on määratud ehitusõigus ühele elamule (kuni
2 korrust) kõrgusega kuni 8 m ja kuni kahele kõrvalhoonele (1 korrus)
kõrgusega kuni 5 m, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m².
Koostatava detailplaneeringu eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla
üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013
määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on käsitletav maa-ala
juhtotstarbeta maa (osaliselt kõrge väärtusega põllumaa) ja sellest
lähtuvalt on tehtud ettepanek muuta üldplaneeringus nimetatud
kinnistud elamumaaks.
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja
Pihlaka kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu
5. veebruaril 2020. aastal kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).
Riho Nõmmik, planeerimisspetsialist
5302 0557, riho.nommik@johvi.ee

JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht

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

3. detsembrist on Jõhvi kontserdimaja II korruse
fuajees avatud Autorinuku Stuudio juhataja Svetlana
Vetrova õpilastööde näitus „Pildist välja”.
Näitus jääb avatuks 3. jaanuarini.
28. jaanuaril kell 10.30 Ida-Virumaa õpilasetlejate
konkurss
Jõhvi raamatukogus
08.01; 15.01; 22.01; 29.01 käsitöö töötuba
15.01. kell 12.00 Raamatukohvik, külas on kirjastaja ja
kirjanik Rain Siemer.
22.01. kell 13.00-15.00 IT-teemaline nõuandepunkt.
Praktilisi nõuandeid jagab Jõhvi Vallavalitsuse IT-spetsialist Aido Keskküla.
Jõhvi linnagaleriis
Jõhvi linnagaleriis eksponeeritakse 08.01.-30.01.2020
Nelli Tavgeni tekstiilinäitust “Mustrid minu ümber”.
Näituse avamine 8. jaanuaril kell 16.00.

