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Jõhvi vald annab au veteranidele
28. aprillil oli Jõhvi
vallal au vastu võtta
naiskodukaitselt
sinililled ja võimalus
annetada. “Kandes
sinilillemärki toetame
kõiki Kaitseväe ja
Kaitseliidu veterane ja
nende lähedasi”, ütles
Jõhvi vallavanem Jüri
Konrad.

Alates 2014. aastast viib Eesti
Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös
Naiskodukaitsega igal kevadel aprillis

läbi Sinilille kampaaniat, mis kutsub
üles kandma Sinilille rinnamärki
kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide
ning nende lähedaste tunnustuseks,
teatab Sinilille kampaania koduleht.
Iga Sinilille märk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel
vaimsete ja psüühiliste erivajadustega
inimesed üle Eesti, on unikaalne
käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad Sinilille sõnumit ja märke levitada ning
annetusi koguda Naiskodukaitse vabatahtlikud. Sinilille rinnamärgiga
toetad Eesti Vigastatud Võitlejate
Ühingut abistamaks nii veterane kui
teisi Eesti inimesi.
2021. aasta kevadel kogutakse raha,
et toetada veterane, nende lähedasi
ning tervishoiu ja spordi valdkonda
laiemalt. Sinilille sümboolika müügist saadav tulu aitab Narva Haiglal
soetada vajalikke seadmeid, MTÜ
Peaasjadel jätkata tegevust vaimse
tervise edendamisel, Viljandi linnal
rajada välijõusaali ning Eesti Invaspordi Liidul arendada erivajadustega inimeste sporti.
JT

Jõhvi valla aasta ema 2021 tiitli pälvis Reet Kaldur
Jõhvi valla aasta ema 2021
tiitli ja klaasikunstnik Kalli
Seina taiese „Viljapuu“
pälvis Reet Kaldur, kes
on 4 lapse ema ja 3 lapse
vanaema.
Laste ja lastelaste sõnul on Reet
meisterduste ja üllatuste meister, väga
suur traditsioonide hoidja ja ka nende
looja: jõulud, lihavõtted, sünnipäevad
on olnud alati täis soojust, loovust, ilu
ja head hingamist. Ta on olnud neile
ühel või teisel moel alati eeskujuks
ja kindlasti soovitakse seda ka oma
lastele edasi anda. Ta on vapper ja
tasakaalukas, kasvatanud keerulistes
tingimustes üles neli tublit last, alati
olnud väga iseseisev ja enesekindel

ning julgustanud ka oma lapsi olema
iseseisevad ja julged katsetama.
Ta on asendamatu nii ema kui ka
vanaemana, ja tundub, et ta väga naudib mõlemat rolli.
Lapsed ümbritsevad teda ka tööl.
Jõhvi keskraamatukogu lasteosakonnas leiavad kõik, nii väiksemad
kui suuremad lugejad Reeda eestvedamisel alati põnevat tegevust.
Poeg Marko sõnul saab ema lastega
alati kiiresti kontakti. Küllap tänu
sellele on tal õnnestunud läbi aastate
korraldada palju erinevaid laste ja
peredega seotud ettevõtmisi.
Reet lööb aktiivselt kaasa ka Jõhvi
Muuseumi Seltsi tegemistes, korraldades nt iga-aastase muuseumiöö
raames aaretemängu ja andes läbi

mängu lastele teadmisi ajaloost, ühiskonnast, Euroopa Liidust. Ta aitab
koostada ka näitusi Jõhvi Mihkli
Kirikus, on abiks kindluskiriku muuseumis giiditeenuse pakkumisel ja
sündmuste korraldamisel.
MTÜ Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse
liige Anne-Ly Reimaa: Reet on
erudeeritud, kohusetundlik, toetav
seltsi ettevõtmistes, tuues alati esile
mõne huvitava nüansi tegevuste planeerimisel.
Palju õnne, Reet! Jätkugu sul lahket
meelt, südamesoojust ja armastust
veel pikkadeks aastateks!
Anne Uttendorf
Foto: Jõhvi Keskraamatukogu
arhiivist
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Meie elanike tervis on meie endi kätes
Väljas on ilus kevad. Päike hajutab muremõtteid ja meid õrnalt
hellitades võimaldab liikuda suve
poole. Talv on olnud piinav ja
kurnav meile kõigile, kuid eriti olen
ma muret tundnud eakate pärast.
Üksindus, isoleeritus, mured...
need sõnad iseloomustavad
möödunud talve. Mured lähedaste
pärast, mured enda pärast, järjest
kasvav teadmatus ja hirm.
Evelyn Danilov
Abivallavanem
Eakate elukvaliteeti ja hakkamasaamist mõjutavad tugevalt suhted ja osalemine kogukondlikus elus ja tegevustes. Kõrvale jäämine töölt tähendab üldiselt ka väiksemat
sotsiaalset suhtlust. Paratamatult kogevad
eakad ka kaaslaste kaotamist. Lähisuhted
perekonnas, sõpradega, endiste kolleegidega
jne on inimestele emotsionaalselt olulised. Just selline suhtlus valmistab rõõmu ja kingib positiivseid emotsioone,
selle puudumine on aga suurimaks igatsuse tekitajaks. Eakatega rääkides kuulen ikka, et kõige
rohkem valmistaks rõõmu see, kui perekonnad
saaksid rohkem koos olla.
Omaette probleemiks võib eakate puhul olla
ka elukaaslase eest hoolitsemine. Kellegagi
koos elamine on üldiselt väga positiivne, kuid
halveneva tervisega kaaslase eest hoolitsemine
võib olla ka väga suureks mure tekitajaks, mis
ühel hetkel muutub üle jõu käivaks kohustuseks.
Siin tulebki appi Jõhvi Vallavalitsus enda spetsialistidega. Julgustan Teid kõiki pöörduma.
Jagama enda muret ja usaldama meid end aitama.
Kindlasti leiame koos parimad lahendused.
Igapäevases elus on eakate jaoks väga väärtuslikud ka erinevad ajaveetmise võimalused
kaaslastega. Väga oluline on kontakt just omaealistega. Kogemuste ja emotsioonide jagamine

on vaimse tervise säilimiseks lausa hädavajalik.
Need kaaslased kellega saab vestelda ja
koos jalutama, poodi või üritusele minna, on
elukvaliteedi seisukohalt väga olulised. Seetõttu
ongi möödunud talv olnud erakordselt piinav.
See on võtnud ära just kõik need võimalused.
Nüüd, kevade saabudes, on mul erakordselt
hea meel meelde tuletada Jõhvi eakate päevakeskuse olemasolu. See tore keskus ühendab
endas vajalikud teenused ja positiivsed elamused. Pakutakse järgmiseid teenuseid –
dušiteenus, saunateenus, pesu pesemine ja
kuivatamine, nõustamisteenus. Samuti ühiseid tegevusi – koolitusi, kohtumisi ja muid

ajaveetmise võimalusi. Mul on väga hea
meel, et viimastel nädalatel olen saanud nii
palju positiivset tagasisidet keskuse tegevuse kohta. Esile tõstetakse asutuse head
õhustikku, vastutulelikkust ja inimsõbralikkust.
Väärtustatakse pesupesemise võimalust ja loomulikult kiidetakse sauna. Kõige olulisemalt
peetakse aga seda, et keegi kuulab ja on alati
olemas suhtlemiseks. Ühe juhi jaoks on selline tagasiside kõige olulisemaks kvaliteedi
määrajaks. See näitab seda, et me teeme õiget
asja. Siinkohal tahaksingi üles kutsuda rääkima
Jõhvi eakate päevakeskusest enda lähedastele ja
sõpradele. Kui omate teavet elanikest, kes seda
teenust võiks vajada, siis palun jagage temaga

informatsiooni. Jõhvi eakate päevakeskusega
saate kontakti numbril 6667076.
Meie elanike tervis on meie endi kätes. Hetk
kuulata ja kuulda, vaadata ja näha võib olla
kellegi jaoks väga oluline. Võime ja oskus
märgata ning mõista aga tihti lausa määrava
tähtsusega. Ärgem jätkem eakaid üksinda nende
murede ja hirmudega. Olgem toeks ja abiks.
Lugupeetud Jõhvi valla eakad elanikud. Ma
soovin Teile ilusat kevadet ja peagi algavat suve.
Palju tervist ja väärtuslikku aega lähedatega.
Jätkuvalt jagan ka enda kontakte evelyn.
danilov@johvi.ee või 5164054. Pöörduge
julgelt. Koos leiame alati lahenduse!

Initsiatiivid kujunevad Jõhvi elanike abiga
Nii jõudis järjekordsele vallavolikogu istungile otsuse projekt, mille kohaselt tehakse
vallavalitsusele ülesandeks välja töötada Jõhvi
valla territooriumil asuvatele korteriühistutele
mõeldud toetuse kord, mille abil korteriühistu
saaks taotleda toetust 50 % ulatuses korterelamu
fassaadi värvimiseks kulutatud summast.
Omal ajal oli selle teema ümber palju juttu, kuid
kahjuks ei jõudnud me selle idee realiseerimiseni.
Sellepärast ma otsustasingi selle algatusega välja
tulla. Tulevase korra eesmärk on võimaldada
korteriühistutel saada fassaadide värvimisel
50% toetust, mis omakorda parandab Jõhvi
üldist välimust ja elukeskkonda.

Olen tänulik Jõhvi aktiivsetele
elanikele, kes tulevad minu
kui rahvasaadiku vastuvõtule,
kirjutavad kirju ja helistavad, sest
just tänu teile tekkisid ideed,
mis võiksid parandada meie
valla elu, aidata kaasa veelgi
intensiivsemale arengule.
Aleksei Naumkin
Vallavolikogu esimees

Arvan, et kui oleme juba ligi kaks aastat teinud
ettekirjutusi korteriühistutele, mis ei ole oma
fassaade korda teinud, oleks loogiline motiveerida
korteriühistuid aktiivsemalt oma majade fassaade korda tegema mitte ainult karistuse hirmus vaid ka reaalse rahalise toetusega vallalt.
Loodan, et saadikud toetavad seda algatust, sest
see annab korteriühistutele reaalset rahalist abi.
See väljendab minu arvates elanikest hoolimist.
Meil on näiteks olemas korteriühistute toetamise kord nende territooriumil asuvate teede asfalteerimiseks ning see muudab tööd

tunduvalt odavamaks, kuna vallal on võimalik
viia läbi hange ning saada soodsam pakkumine.
Miks mitte töötada välja tugiprotseduur
fassaadide värvimiseks sarnasel põhimõttel?
Näiteks koguda mitme korteriühistu taotlusi ja
teha üks ühine hange värvi ostmiseks. Usun,
et fassaadi värvimise kulusid on võimalik
oluliselt vähendada. Pluss 50% toetus vallalt ja
Jõhvi välisilme muutubki paremaks.
Minu teist algatust tutvustatakse vallavolikogu
juunikuisel istungil. See puudutab lapse sünni
puhul tehtavate maksete korra muutmist.
Paar aastat tagasi toimusid keskerakondlaste
initsiatiivil selles korralduses olulised muudatused ning täna on kolmes etapis makstava valla
sünnitoetuse suurus 750 eurot. Selle korralduse
kohaselt on selle toetuse saamiseks vaja täita
tingimus, mille kohaselt üks vanematest peab
olema rahvastikuregistri andmetel Jõhvi elanik
kuue kuu jooksul enne lapse sündi ja teine vanem
peab end registreerima lapse sünniga samal ajal
või hiljemalt kümme päeva pärast lapse sündi.
Meie ettepanek on lisada sellele korraldusele
klausel, mille alusel makstakse 375 eurot ka
siis, kui Jõhvis on registreeritud ainult üks
lapsevanem tingimusel, et ta on Jõhvi elanik
vähemalt üks aasta enne lapse sündi. Sel juhul

võib teine lapsevanem mitte olla Jõhvi elanik.
Veel üks minu arvates oluline algatus, millega
mina kui Jõhvi vallavolikogu esimees pöördusin naaberomavalitsuse poole, konkreetsemalt Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe
poole, on töörühma loomine kuhu kuuluksid
nii jõhvi kui Kohtla-Järve rahvasaadikud, vajadusel ka spetsialistid ja eksperdid. Rõhutan
igaks juhuks kohe, et jutt ei ole omavalitsuste ühinemisest, selle grupi eesmärk on poliitikast maksimaalselt kaugel ning puudutab
meie elanike igapäevaseid probleeme. See on
töörühm, mis kaalub koostöövõimalusi spordi,
kultuuri, hariduse, transpordi ja sotsiaalküsimustes. On palju tegevusi, mis nõuavad sellist
koostööd – see on õpilaste vahetamine lasteaedades ja koolides, spordiklubides, ja ühistranspordi korraldamine, mis läbib mõlema
kohaliku omavalitsuse territooriumi, ja elanike
võimalus kasutada sotsiaalteenuseid, teise omavalitsuse spordirajatisi vastastikku kasulikel
tingimustel – kõik need küsimused nõuavad
üksikasjalikku arutelu seadusandja tasandil.
Eelarve kokkuhoiu seisukohast on see mõistlik.
Kokkuvõtteks tahaksin veel kord tänada Jõhvi
rahvast nende aktiivsuse ja huvitatuse eest, mille
tulemusena sünnivad ideed, mis elluviimisel
aitavad kaasa valla edukale arengule.
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Vlad Naumov: Tulge Jõhvi ja muudame linna koos veelgi paremaks!
Vladislav Naumov on Jõhvi aktiivne elanik, kes vastas kohe üleskutsele saata oma ideed, mida
vald hakkab realiseerima kaasava
eelarve abil, saates mitte ühe,
mitte kaks, vaid neli sellist ideed
- need on ööpäevaringne avalik
tualett, kunstiobjekt inglitiibade
kujul (mille taustal võiksid end
pildistada armunud paarid / vastabiellunud), tänavakell viiulivõtme
kujul, mille saaks paigaldada
muusikaväljakule ja katusega
jalgrattaparklad.
„Jõhvi Teataja“ esitas aktiivsele
noormehele mõned küsimused.
Miks otsustasid osaleda kaasava eelarve raames elluviidavate ideede konkursil?
Tõenäoliselt on peamine põhjus see, et ma hoolin
Jõhvist ja tahan linna paremaks muuta. Olen
varemgi osalenud erinevates projektides. Näiteks
tegime poistega MTÜ-st Linnaprojektid Jõhvi
installatsiooni, aitasin ka õigeusu kogudust (Jõhvi
jumalailmumise kirik) Aleksius II monumendi
loomisel ja paigaldamisel, aitan jalgpalliklubi
Phoenix, eelmisel aastal lõime koos juhi Sergei
Ivanoviga jalgpallimuuseumi. Ühesõnaga, püüan
jõudu ja võimalust mööda osaleda erinevates
huvitavates algatustes Jõhvi hüvanguks.
Kuidas valisid/otsisid/genereerisid ideid?
Tegelikult ei ole see raske, vaja on veidi kujutlusvõimet ja soovi. Me kõik reisime ja näeme
erinevaid huvitavaid või olulisi asju/objekte
linnades, mida külastame. Alati saab seda ette
kujutada ja esitada endale küsimuse „Kuhu
saaks selle paigaldada minu linnas? Kuidas
saaks minu linnas selle idee realiseerida?“ Saatsin kaasava eelarve ideede konkursile koguni
neli ideed, mis minu arvates on positiivse varjundiga ja oleksid Jõhvile kasulikud. Näiteks
on ühiskondlikud tualetid bussijaama juures
ning parkides hädavajalikud, meil aga neid
ei ole. „Inglitiibade“ idee kaunistaks haljasala
kaubanduskeskuse Jõhvikas taga ning saaks Jõhvi
uueks vaatamisväärsuseks, ja ka noortel armunud
paaridel oleks pildistamiskoht. Viiulivõtme kujulise tänavakella idee Muusikaväljakul täiendaks
minu arvates väljaku mõtet ja nimetust. Ja oleks
ka mugav jalutada enne kontserti väljakul või
pargis ning mitte otsida kramplikult telefoni
või kella, vaid näha kohe, mis kell on. Muidugi
mõistsin ma, et kõik ideed ei jõua finaali, kuid
mõne neist saab vallas ellu viia ka väljaspool
kaasavat eelarvet.

Kui palju hindate sellise projekti tähtsust
nagu kaasav eelarve?
Tegelikult on see tasuta võimalus saada elanikelt
tagasisidet probleemkohtade või selle kohta,
mis puudub linnakeskkonnas mugavaks eluks.
Ja elanike osalemine mingis projektis on alati
positiivne. Seetõttu, mida rohkem selliseid
projekte on, seda parem kõigile.
Kui oluline on sinu arvates põhimõtteliselt ühe
inimese panus selle valla/linna ellu, kus ta elab?
Kui iga elanik teeb oma elus linna heaks kasvõi
ühe hea asja ja ei oota seda teistelt elanikelt või
ametnikelt, siis on selge, et Jõhvi muutub väga
kiiresti Eesti «jõhvikaks». Kahjuks mõtlevad
inimesed kõige sagedamini vaid endale ja oma
heaolule. Lihtne näide – kui tihti teeme me
lindude söögimaju ja toidame neid talvel? Olen
kindel, et seda teevad vaid üksikud ja lapsed
isegi ei tea, et seda võib ja peab tegema. Kui tihti
võtame üles võõra prügi ja viskame prügikasti?
Tõenäoliselt läheme mööda ja mõtleme omaette
„on ikka mustus“, uid ka see on ju heategu –
prügi üles võtta. Ühesõnaga, võib tuua palju
näiteid sellest, kuidas igaüks võib muuta oma
linna paremaks ja raha polegi vaja.
Mis on sinu jaoks Jõhvi?
Ühe sõnaga - kodu. Kui esimest korda siia tulin,
võlus ta mind kohe ja pani endasse armuma.
Miski meenutas isegi prantsuse väikelinnu, eriti
Rakvere tänav. Väga lahked ja avatud elanikud,
alati valmis aitama või soovitama. Ega ta asjata
juba 780-aastaseks ei saanud, midagi on selles
kohas ligitõmbavat. Ja on selge, et igaüks leiab
Jõhvist midagi oma. Minu jaoks on õigeusu
kirik kahe Aleksiuse tempel. Kujutage ette, üks
sai pühakuks Prantsusmaal ja teine on Moskva
ja kogu Venemaa patriarh. Ma olen kindel, et
seda juhtub harva, et ühes väikelinnas on omal
ajal sellised inimesed teeninud. Üldse on Jõhvil
palju huvitavaid lugusid, isegi laulupeod algasid
esimest korda siin. See on ju vägev.
Kuidas sa seda tulevikus näed?
Seda on raske öelda, kuid ma loodan, et see
areneb edasi. Väga tahaks, et see muutuks ülikoolilinnaks ning siin oleks võimalik kõrgharidus
saada. Loomulikult tahavad kõik uusi töökohti,
kaasaegset infrastruktuuri, uusi eluasemeid jne.
Võimalik, et tulevikus saavad Jõhvi ja Ahtme
üheks linnaks, see oleks loogiline.
Kas soovitaksid noortel siia jääda/elama tulla.
Miks?
Kui on võimalus siia kolida ja tööd leida, siis
tasub muidugi siia jääda ja elada Jõhvis. Meri
on kiviga visata, Peipsi järv pole kaugel, vaikne,
kompaktne ja hubane linnake. Muidugi ei meeldi
kõigile väikelinnad, on neid, kes armastavad
suurlinnade müra. Kuid täna on väga populaarne

kaugtöö, see tähendab, et saate töötada kõikjal
Eestis. Võiks öelda nii: tulge Jõhvi ja muudame
linna koos veelgi paremaks!
P.S. Enne selle materjali avaldamist saime
teada, et üks Vladislav Naumkini ideedest jõudis
viie muu hulgas finaali. See on „Inglitiivad“.
Juunis toimub rahvahääletus, millega valitakse
võitja.
Nagu rääkis „Jõhvi Teatajale“ abivallavanem
Toomas Nael, osales kaasava eelarve ideekonkursil kokku 22 ettepankut. Nendest vastasid
nõuetele (olid digitaalselt allkirjastatud või
allkirjastatult vallavalitsusse toodud) 11, millest
komisjon valis finaali viis.
Esimene ettepanek on ülalmainitud kunstiobjekt
„Armunute pargis“ – „Inglitiivad“.
Teine ettepanek seisnes selles, et paigutada
linnaparki saarekeste vahele väikesed sillakesed,
mille abil saab saarelt saarele kõndida. Saarekesed

on kõrgendikud maastikul, mille vahele kevadise
suurveega ja sügisvihmadega koguneb vesi.
Kolmas ettepanek on mänguväljaku arendamine/laiendamine linnapargis, lisades selle
elementidele nn „takistusraja“, nagu need
on seiklusparkides, et see oleks huvitav ka
vanematele lastele ja isegi täiskasvanutele.
Neljas ettepanek seisnes selles, et Kontserdimaja juurde viiva jalakäijate tunneli sees
(trükkida seintele või paigutada mingil muul
viisil) eksponeerida kahte fotot erinevatest
Jõhvi paikadest – üks arhiivist (nagu see oli
mõnikümmend või isegi mõnisada aastat tagasi)
ja üks tänapäevane. Sellisel interaktiivsel viisil
saaks tutvustada meie kandi ajalugu.
Ja viies idee – leida Jõhvi territooriumil
koht ning paigaldada suur, kuid kerge, Jõhvi
üldilmet mitte koormav konstruktsioon, mis
kujutaks hirve – valla sümbolit. Konstruktsioon
peab olema valgustatud ning see muutuks
turismiobjektiks, mille taustal saab end pildistada mälestuseks Jõhvi külastamisest.
Seesama elanik pakkus välja, et juhul, kui
see idee on raskesti realiseeritav, võiks selle
asendada linna sissesõidule paigaldatud suurte
tähtedega, millest moodustub sõna „Jõhvi“. Ka
tähed peaksid olema valgustatud, et pimedal
ajal silma torgata. Kõik need viis ideed esitatakse
juunis rahvahääletusele, mis toimub nii digitaalselt
kui ka kohapeal, vallavalitsuses, kuhu saab tulla
ja anda hääle meeldivale ideele. Juuni lõpuks
tehakse kokkuvõte ning valitakse üks kuni kolm
(sõltuvalt maksumusest) ideed, mis viiaksegi ellu.
Jevgenia Parv
fotod Vladislav Naumovi arhiivist

9. mail täitus Jõhvi metodistliku koguduse 50. tegutsemisaasta
9. mail tähistas Jõhvi metodistlik kogudus poolsajandi juubelit. Jõhvi valla nimel õnnitles kogudust pidupäeva puhul vallavanem Jüri Konrad,
kes märkis ära koguduse suure panuse sotsiaalselt
haavatavate elanike abistamises ning hea koostöö
omavalitsusega sotsiaaltöö valdkonnas.
Eesti metodistlik kirik asutati 1907. aastal, kirik
ise sündis Inglismaal 18. sajandil. Evangelistlik
tegevus algas Jõhvis sügava surutise perioodil,
1971. aastal. Jõhvi koguduse esimeseks pastoriks
oli Heino Laine (lahkus igavikku 2005. aastal).
Nõukogude võim nägi palju vaeva, et kogudus ei
saaks endale osta Aasa tänaval asuvat hoonet, kuid
kogudus sellest plaanist ei loobunud ning hoone
sai ostetud. Igal pühapäeval oli neli jumalateenistust: saksakeelne, venekeelne, eestikeelne ja õhtuti
ühine teenistus, kus osalesid kõik koos.
Jõhvi kogudus on tegus ja inimestest hooliv
kogudus, mis hoolib inimestest ja ulatub oma
tegevusega ka kogukonnani. 28 aastat on koguduse pastoriks Artur Põld. Kogudusel on juba

aastakümneid tegutsevad supiköögid Jõhvis ja
Sillamäel ning kasutatud riiete kauplus. Kogudus
on rajanud Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir,
haldab laagrikeskust Gideon ja plaanib rajada rehabilitatsioonikeskuse.
Räägib koguduse pastor Artur Põld: „Meie pere
tuli metodistlikku kirikusse 90-ndate aastate alguses, siis alustasin ka oma teekonda pastorina.
Tänaseks on kogudusel 110 liiget, meil teenitakse
vene ja eesti keeles, on oma pühapäevakool. Aitame aktiivselt kohalikku omavalitsust sotsiaalküsimuste lahendamisel, meil on lastelaager ilusas
Aa piirkonnas mere ääres, kus igal aastal puhkab kuni poolteist tuhat last, koos vallajuhtidega teostame erinevaid sotsiaalprojekte. Ehitame
sotsiaalkeskust Sirgalasse, Sillamäel pakume
abivajajatele juba 12 aastat tasuta lõunaid, meie
kogudus on aidanud vabaneda alko- ja narkosõltuvusest 60 inimesel“.
JT
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Jõhvi linnaõiguste ja sümboolika algus
Jõhvi linna algne lipukavand,
mis töötati välja Linnade
liidu poolt ja võeti vastu Jõhvi
linnavolikogu istungil 2.
detsembril 1938.

1917. aasta suveks oli Jõhvi kasvanud väikse
linna mõõtu asulaks, kuid iseseisva omavalitsuse
õigused esialgu puudusid. Sama aasta suvel
toimus rahvahääletus, mille tulemusena Jõhvi
tolleaegne elanikkond peaaegu 100-protsendilise üksmeelsusega hääletas linnaõiguste
saamiste poolt. Tolleaegsete seaduste kohaselt
oleks linnaks saamine tähendanud Viru
maavalitsuse haldusalast väljumist ja sellepärast
andis maavalitsus Jõhvile alevi staatuse, mis
tähendas madalama astma linnalist omavalitsust.
Seejuures jäeti alevi piiridest välja Jõhvi mõisa
territoorium, kus asus enamik kohalikku ettevõtlust ja Jõhvi kirikumõisa territoorium,
jättes alles vaid keskväljaku ümbruse ja Narva
maantee äärse kitsa riba. Jõhvi elanike poolt
algatati ka Alutaguse maakonna moodustamise
idee, lootuses saada maakonnalinnaks, kuid
seegi katse ebaõnnestus.

Jõhvi linna algne vapikavand, mis töötati
välja Linnade liidu poolt ja võeti vastu Jõhvi
linnavolikogu istungil 2. detsembril 1938.

poolt tehtud ettepanekut saada linna staatus
Viru maakonna koosseisus, sest see oleks
tähendanud kinnisvaramaksu hüppelist kasvu.
Eesti Vabariigi lõpuperioodil läbi viidud haldusreformi tulemusena maakonnavalitsused
senisel kujul kaotati ja president Konstantin
Pätsi dekreediga 19. aprillil 1938 kehtestatud
Vahepealsed aastad olid täis vaidlusi maa- linnaseaduse alusel sai Jõhvi lõpuks ometi
valitsusega alevi piiride laiendamise üle. kauaoodatud linnastaatuse. Ühtlasi laiendatu
Vastu ei võetud ka 1926. aastal valitsuse alevi seniseid kitsukesi piire Jõhvi mõisa ja

kirikumõisa maade arvelt, mille tulemusena Koosolekut juhatas A. Danilevsky, kes kandis
Jõhvi piirid hakkasid võtma juba tänagi tuttavat kuni esimese linnavolikogu valimisteni ajutiselt linnavanema nimetust. Lipu värvideks
ilmet.
olid roheline-valge-roheline. Vapp kujutas
Esimesed Jõhvi linnavolikogu valimised viidi kilpi, millel kullast hirve pea rohelisel põhjal
läbi 15. ja 16. oktoobril 1939. Jõhvi ajaloo ja tagaplaanil kolm hõbedast kuuske punasel
esimesteks linnavolinikeks said V. Härma, H. põhjal. Kuna parajasti oli uuesti päevakorral
Rooks, A. Danilevsky, A. Abelov, M. Tarum, Alutaguse maakonna loomine, siis kavandati
A. Käbin, A. Kukkula, E. Schmidt, J. Pertens, J. vapikavand ühtlasi selle metsaderohke maaSepp, V. Treilman, R. Piirits. Neist A. Käbin ja konna ideed kandvana.
A. Danilevsky olid juba olnud ka alevivanemad.
Seekord valiti neist esimeseks linnapeaks Volikogu võttis mõlemad esitatud kavandid
vastu, tehes ettepaneku ühtlustada vapil kaV. Härma.
sutatud roheline värv lipul oleva rohelise
Linnaseaduse järgi pidi igal linnal olema oma tooniga. Jõhvi taasiseseisvumisel kinnitati
vapp ja lipp, mille kinnitab Vabariigi President samade kavandite alusel 20. juulil 1992 riija mille tarvitamise korra määrab siseminister. gikantselei poolt Jõhvi tänane sümboolika,
Sümboolika välja töötamisele asuti kohe pärast mida 1. jaanuarini 2006 kasutas Jõhvi linn ja
linnaõiguste saamist. 2. detsembril 1938 oli sellest alates Jõhvi vald.
Jõhvi lipu ja vapi küsimus arutusel linnavolikogu
koosolekul, kuhu linnavalitsus esitas Eesti Vallo Reimaa
Linnade Liidult tellitud lipu- ja vapikavandi. Jõhvi Muuseumi Selts

Tähistame üheskoos Eesti lipu päeva 4. juunil

Ida-Virumaa Omavalitsuse
Liidu üleskutsel tähistatakse 4. juunil pidulikult Eesti lipu päeva
üle maakonna, et hoida
maakonnas ühtekuuluvustunnet ja tähtsustada
olulisi väärtusi.
Kutsume kõiki pidulikule lipuheiskamisele 4. juuni hommikul kell 7
Jõhvi vabadussõjas langenute ausamba juurde, kus tõmbame lipu
esmakordselt uhiuude lipumasti.
Päeva teises pooles annab Jõhvi
Mihkli Kirikus kontserdi Arsise kellade ansambel. Kaastegevad Mikk
Mäe (laul) ja Aleksandr Statsenko
(kitarr). Kõlavad klassikalise muusika
seaded ja Eesti muusika. Algus kell
18. Kohtade arv on piiratud ja tasuta
pääsmed on saadaval 1 tund enne algust kohapeal.
Heisakem lipud ka oma kodumajadel,
asutustel ja ettevõtetel! Paneme Jõhvi
lipuehtesse!
Eesti lipu lugu on alguse saanud 140 aastat tagasi .kui Eesti
Üliõpilaste Seltsi eelkäija „Wironia“ asutamiskoosolekul käidi välja
idee sini-must-valgest värvikombinatsioonist.

Esimene sini-must-valge Eesti lipp
valmis 1884.aasta maikuus ja pidulik pühitsemine toimus 4. juuni õhtul Otepää pastoraadi saalis
Otepää koguduse õpetaja, Seltsi
vilistlase Burchard Sperrlingki kutsel korraldatud väljasõidu raames.
Väljasõit algas Tartust 3. juunil ja
toimus suurel kaheksa- hobuselisel
kollasel toolvankril, kuhu mahtusid
lisaks kahele kutsarile ka kõik selle
hetke Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed
– 16 üliõpilast ja 6 vilistlast. Uus ja
ilus sini-must-valge lipp oli esialgu
peidetult vankris. Umbes 6 km enne
Otepää kiriklat päästeti lipp varjukatte
alt ja pandi sõidutuulde lehvima ning
jõuti peatselt Otepää kiriku ette. See
oli sini-must-valge lipu esimene
avalik esitlus. Pühitsemisaktsioon ei
andnud aga sini-must-valgele lipule
veel elu-ega avaldamisõigust. Lipp
peideti Tartus EÜSi korterisse oma
aega ootama.
19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul
toodi lipp ikka mitmetel olulistel
tähtpäevadel ja sündmustel rahva ette,
kuid võimude sunnil tuli need alati
peaaegu kohe eemaldada. Mida aeg
edasi, seda rohkem süvenes ja levis
sini-must-valge rahvuslik tähendus
inimeste hulgas. Rahva südames olid
värvid võitnud oma kindla koha.
23.veebruaril 1918. aastal kuulutati sini-must-valgete lippude lehvides välja esimene iseseisvuse
põhidokument – “Manifest kõigile
Eestimaa rahvastele” ning 21. novembril 1918. aastal tunnistas Eesti
Vabariigi Ajutine Valitsus sini-mustvalge lipu Eesti riigilipuks. Omariikluse ja eestluse võimutähisena

heisati sini-must-valge lipp 12. detsembril 1918. aastal Tallinnas Toompea lossi Pika Hermanni torni. Riigilipule andis seadusandliku staatuse
Eesti Vabariigi Riigikogu 27. juunil
1922.
Paraku 1940. aasta juunisündmuste
käigus kõrvaldati sini-must-valge
lipp Pika Hermanni tornist Toompeal
ja sini-must-valged värvid kadusid
Eesti avalikust elust pikaks ajaks
.Kuid trikoloor jäi kindlalt püsima
eesti rahva hinge ning südamesse.
Sini-must-valgeid värve peideti ja
hoiti salajastes peidupaikades, nende
värvide nimel anti tõotusi, et võidelda
ja vastu pidada.
Möödus pea 50 aastat, kui sini-mustvalged toonid said hakata tasapisi
Eesti ellu tagasi tulema. Taaskord
olid noored need, kes kes julgesid
21. oktoobril 1987. aastal Võrus
korraldada miitingu, kus lehvis sinimust-valge lipp.
1988. aastast sai murranguline
aasta. Kui aprillis toimunud Eesti
Muinsuskaitse Seltsi viiendal kokkutulekul toodi sini-must-valged
välja veel pisut arglikult, siis Tartu
X levimuusikapäevadel lehvis sinimust-valge lipp juba üsna julgelt
ja esmaettekandes kõlasid ka Alo
Matiiseni viis isamaalist laulu. Edaspidi leidis sini-must-valge oma
kindla koha nii öölaulupidudel Lauluväljakul, Tallinna vanalinnapäevadel, Lauluväljakul toimunud suurmiitingul kui ka erinevatel sündmustel
üle Eesti.
Alates 24. veebruarist 1989 lehvib
Pika Hermanni tornis taas igapäevaselt
sini-must-valge rahvuslipp.
Anne Uttendorf

Tammiku hiie stend täienes Jõhvi
pühapaikade kaardiga
Kokku kaardistati Jõhvi kihelkonnas kirjalikele allikatele tugineses üle
20 rahvapärimusest pakatava vaatamisväärse allika, hiie, kivi või muude
loo-dusliku ilmega paiga. Hulganisti avastati ka tänaseks hävinud või
piiratud ligipääsetavusega pühapaiku, mida kaardile ei kantud. Püstitatud
teabestendile on kujundatud paikade kaart, GPS koordinaadid, kohtade teised
nimed ning eesti- vene ja inglise keeles pühapaiga pärimus, objekti kirjeldus
ja asukoha täpsustus. Samuti leiab stendilt kahe piirkonna gümnasisti poolt
saadetud esseed, mis arutlevad pühapaikade ja traditsioonide teemadel.
Info ja kaart on kättesaadav ka virtuaalsena Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse
koduleheküljel www.huvikeskus.info/hiis.

NB! Saa tuttavaks Jõhvi regiooni rahvapärimusega ja jäädvusta
siinsete pühapaikade kevadmärgid fotodele!
Saada kuni kolm fotot 1. juuniks aadressil kristo@huvikeskus.
info ja võid võita 30-eurose Juhani Puukooli kinkekaardi!
Kristo Kõrgnurm
Kunstiline juht, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus
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aktuaalne
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Fotouudis
Eduard Kont
maalis Aleksius
II portree ning
kinkis selle
õigeusu kirikule
26. märtsil kinkis tuntud kunstnik
Eduard Kont Jõhvi Jumalailmumise
Kogudusele maali, millel on kujutatud Moskva ja kogu Venemaa
Püha Patriarh Aleksius II Jõhvi kiriku
taustal. Maal hakkab asuma Pühapäevakoolis.
Tuletame meelde, et septembris
avati Jõhvis mälestussammas Moskva ja kogu Venemaa Patriarhile
Aleksius II-le. Tema büst paigaldati
Jõhvi õigeusu kiriku vastu, milles ta
alustas oma vaimulikukarjääri. Tulevane
patriarh oli Jõhvi Jumalailmumise kirikukoguduse vaimulik 1950-st kuni
1957. aastani. Aleksius II suri 2008.
aastal. JT

Fotofakt: Talgupäev Jõhvis

11. mail korraldas Jõhvi Vallavalitsus koostöös Kaitseväe Jõhvi
jalaväepataljoniga talgupäeva.
Fotod: Dmitri Kaldre

Ajaleht „Jõhvi Teataja“
avaldab populaarsemad
vastused spetsialistidelt riigi
elanikele, mis puudutavad
koroonaviiruse vastu vaktsineerimist. Need küsimused
esitati ühel infotundidest
ning avaldame siin vastused
neile.

nii edasi. Kui kavatsete pikalt ja põhjalikult leili
võtta, siis seda ma ei soovitaks. Immuunvastus
aga tekkib ning jääb samaks.
Kas enne ja pärast vaktsineerimist võib
alkoholi tarvitada? Kas see mõjutab antikehasid ja tervist?
Irina Filippova: Alkoholi võib tarvitada, tervist
ja antikehasid see ei mõjuta.
Kas Pfizeri vaktsiin kaitseb kõikide koroonaviiruse tüvede eest?

Kuidas selgitada noorele inimesele, et ka
tema peaks vaktsineerima?
Ida-Tallinna Keskhaigla nakkuskontrolli osakonna juhataja doktor Aleksei Nelovkov:
Noh, esiteks on meil kõigil vanemad, kelle vanus
on 50-60-70 aastat, kes on väga vastuvõtlikud
infektsioonile. Kui me nakkuse koju toome ja
vanemad nakatame, haigestuvad nad palju
raskemalt kui meie. Ja teiseks ei tea me kunagi,
kuidas talub nakkust konkreetne inimene.
Praegu liigub meil juba Briti tüvi ning sellega
nakatuvad ka nooremad ning suhteliselt
raskelt. Mõtet vaktsineerida on kõigil ning sealhulgas ka noortel.

Praegu on ka teiste vaktsiinide hooaeg.
Näiteks levitati hiljuti infot, et praegu on
kõige õigem aeg puugivaktsiini tegemiseks.
Kuidas peab jälgima enda ohutust, kui teeme
koroonaviiruse vastase vaktsiini ja näiteks ka
puugivaktsiini?
Irina Filippova, Terviseamet:
Jah, tõepoolest ei tasu vaktsiine ühel päeval

teha. Kahe vaktsineerimise vahel peab olema
intervall 14 päeva.
Kas pärast vaktsineerimist sauna võib minna?
Perearst Alina Terep:
Kui me räägime immuunvastusest, siis jah,
muidugi. Kui me räägime patsiendist, siis
kellelgi võib tõusta vererõhk, kellelgi palavik ja

Natalia Pervjakova Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramust:
Pfizer on meil praegu kaitse osas liider. See
ei anna kõikide tüvede puhul sajaprotsendist
kaitset või 90% efektiivsust, kuskil on see
alanenud kuni 60-50%, kuid vaatamata sellele
on see väga hea kaitse. Moderna osas ootame
praegu andmeid. Mingitel juhtudel näeme,
et see on sama efektiivne kui Pfizer, mingitel
juhtudel pole me veel andmeid saanud. AstraZeneca kaitseb mingite tüvede eest samuti,
mingite eest praktiliselt ei kaitse.
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Jõhvi Vallavalitsus algatas Jõhvi valla
Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamise.
Planeeritav maa-ala hõlmab Edise tee 49
(25201:005:0380, maatulundusmaa 100%, pindala
3,25 ha) ja osaliselt Edise tee T3 (25201:005:0323,
transpordimaa 100%) kinnistuid. Planeeritava maaala piir on toodud käesoleva korralduse lisas (ühel
lehel). Edise tee 49 kinnistu idaosas Edise tee ääres
asub üksikelamu koos kahe kõrvalhoone ca 2000 m²
õuealaga. Ülejäänud kinnistu on üksikute lehtpuudega
rohumaa. Planeeringuala asub altkaevandatud alal.
Planeeritav maa-ala piirneb kirdest Edise tee 51
(25201:005:0103, elamumaa 100%, pindala 10365 m²),
kagust Mäe (25201:005:0229, maatulundusmaa 100%,
pindala 3,45 ha), Edise tee 48/Kalle (25201:005:0370,
maatulundusmaa 100%, pindala 2,95 ha), edelast
Edise tee 47 (25101:001:0436, elamumaa 100%,
pindala 7726 m²), Edise tee 47a (25101:001:0437,
maatulundusmaa 100%, pindala 2,51 ha) ja loodest
Arupõllu (25201:005:0278, maatulundusmaa 100%,
pindala 29,90 ha) kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Edise
tee 49 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine
maatulundusmaast elamu- ja transpordimaaks,
jagades kinnistu üheteistkümneks üksik- ja kaksikelamu
ning üheks transpordimaa krundiks ning kruntidele
hoonestusala, ehitusõiguse, ehituslike tingimuste,
juurdepääsude, tehnovõrkude ja -rajatiste ning
haljastuse põhimõtete määramine.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi
Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve pereelamumaa (EP).
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Jõhvi
valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine
/ Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-180.

Aprillis registreeriti 6 väikese 86
vallakodaniku sünd
Zoja Saltõkova 14. mai
Lidia Klochkova 16. mai
Alina Kevask
Ivan Litovka 20. mai
Emily Meiers
Avril Kivest
85
Karl RichardSaar
Eha Ankru 7. mai
Siim Vaher
Hugo Vatter 11. mai
Dmitry Kolganov
Mykola Stryzhko 13. mai
Eda Heinrichsen 17. mai
Mai kuus tähistavad
Elena Anisimova 25. mai
sünnipäeva järgmised
Leida Selli 26. mai
väärikas eas vallakodanikud: Yukhym Titiievskyi 27. mai
94
Luiga Uibo 15. mai
Valentina Martõkainen
27. mai
93
Ellen Vislap 6. mai
92
Jevgenia Kuprejeva 5. mai
Glikerina Pospelova 13. mai
Anna Roditškina 15. mai
91
Nina Vasilieva 5. mai
Erich Toost 21. mai
Aleksandra Lukina 28. mai
Ljudmila Frolova 30. mai
90
Peeter Käärik 4. mai
Aino-Miralda Tärno 27. mai
Niina Perova 28. mai
Nadezhda Tsema 31. mai
89
Maria Fedosenko 2. mai
Tamara Jevdokimova 15. mai
Maria Petrova 27. mai
88
Asta Saltsen 4. mai
Arved Jõgisoo 10. mai
Ants Põldroos 16. mai
Valentina Petrovitš 19. mai
87
Irma Sellikov 4. mai
Malle Kristov 9. mai
Allan Petrovits 11. mai
Yevgeniya Burdeyko 15. mai
Leonas Kapustinskas 31. mai

80
Veera Drozdova 8. mai
Eeva Sergejeva 8. mai
Aleksander Orehhov 9. mai
Valve Nikolai 11. mai
Inna Favorskaja 17. mai
Hilje Männi 18. mai
Tatjana Kubarskaja 20. mai
Valentina Nešumajeva
20. mai
Jaak Kippar 21. mai
Viive-Eevi Laur 22. mai
Antonina Smirnova 23. mai
Boriss Palonen 29. mai
Nina Kiseleva 29. mai
75
Värdi Paks 5. mai
Mare Reimal 9. mai
Nelli Smirnova 10. mai
Raissa Nikišina 22. mai
Svetlana Boltova 31. mai

Riho Nõmmik, planeerimisspetsialist
5302 0557, riho.nommik@johvi.ee

Piirialas EER1 on droonide
lennutamiseks vaja Politsei- ja
Piirivalveameti ning Transpordiameti
kooskõlastust

70
Nadežda Lobatševskaja 1. mai
Galina Smirnova 2. mai
Ljudmila Ivanova 2. mai
Einar Lustik 2. mai
Ljubov Kevask 3. mai
Laur Eemann 3. mai
Vassili Rõžov 3. mai
Liidia Štikkel 5. mai
Valery Rusakov 5. mai
Villu Verrev 9. mai
Ljudmilla Pankova 9. mai
Valentina Nikolajeva 15. mai
Maie Tuisk 16. mai
Liliya Popova 25. mai
Liidia Raja 26. mai
Liudmila Grigorieva 31. mai
Tamara Marašova 31. mai

Riigipiiri piirangualas EER1 peab mehitamata
õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja
Piirivalveameti eelnev kooskõlastus. Politsei- ja
Piirivalveametile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks
saata info planeeritavate lendude kohta (kindlasti
asukoht, kõrgus, aeg, eesmärk, kontaktandmed)
aadressile ppa@politsei.ee.
EER1 piiranguala puhul on tegemist kontrollimata
õhuruumiga. Vastavalt määruse „Riigisisesed
lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni
rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud
lennureeglitest“ – https://www.riigiteataja.ee/
akt/131032015004 § 7 lõikele 1 võib mehitamata
õhusõidukeid käitada madalamal kui 150 meetrit
maapinnast ilma Transpordiameti ühekordse loata.
Kuna tegemist on piirangualaga, siis on õhusõidukite
lendamine piiratud eritingimustega.
Kui Politsei- ja Piirivalveamet on planeeritavad lennud
kooskõlastanud, siis tuleb drooni lennutajal saata
kooskõlastuse koopia koos uue lennu kooskõlastamise
taotlusega ka Transpordiametile aadressile
info@transpordiamet.ee.
Politsei- ja Piirivalveameti menetluse puhul tuleb
arvestada kuni viiepäevase menetlusajaga ja
Transpordiameti puhul ühepäevase menetlusajaga.
Rohkemat infot droonide kasutamise kohta leiab
Transpordiameti kodulehelt aadressilt
https://www.transpordiamet.ee/droonid

Vaegkuuljate abistamine ja nõustamine
toimub 9. juunil Jõvhi vallavalitsuse majas
(Kooli 2, Jõhvi),
nõustavad Tallinna spetsialistid.
Kaasa võtta abivahendikaart.
Registreerimine 7. juunil telefoni teel 55598558

Lugupeetud Jõhvi elanikud!

KONKURSS VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISEKS

JÕHVI TEATAJA

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

PILOOTPROJEKTI “PROFESSIONAALNE EESTIKEELNE ÕPETAJA
VENE ÕPPEKEELEGA RÜHMAS”
n eesti õppekeelega rühma õpetaja
n vene õppekeelega rühma õpetaja
n assistent eesti õppekeelega rühma
n logopeed eesti õppekeelega rühma lastele
n eesti õppekeelega rühma liikumisõpetaja
Kandidaatidele esitavad nõuded kodulehel http://www.johvila.edu.ee/
Dokumendid esitada 13. juuniks 2021 e-aadressile rutt.koster@johvila.edu.ee.
Informatsioon personalijuhi telefonil 5205441 ja kodulehel http://www.johvila.edu.ee/

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

