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JÕHVI EHITAB: Narva maantee renoveerimine jätkub
Jõhvis riikliku programmi toel aset leidvad Narva maantee renoveerimistööd kestavad suve
keskpaigani. Teeremondist rääkis lähemalt
Jõhvi Teatajale abivallavanem Natalia Abel.

graafikujärgsed
asfalteerimistööd, mille tulemusena
kaetakse uue asfaltkattega
teelõik, mis kulgeb Konsumi
kauplusest viaduktini.

Praegusel hetkel on käimas
tööde esimene etapp, mille käigus vahetatakse veetorusid ja
drenaažisüsteemi. Ehitusetapp
kestab kuni aprilli lõpuni.

Piirkonnas elavatele inimestele tähendab see seda, et
vee kvaliteet tõuseb ja tänu
äravoolusüsteemi paranemisele väheneb sajuperioodidel
tänavatele tekkivate veelompide hulk.

kohalikele inimestele kaasa
tuua mõningaid ebamugavusi, sest töid teostav firma võib
teel liikumist osaliselt või
ka täielikult piirata, suunates
liikluse ümbersõidule piki
raudteed. Vallavalitsus palub
elanikelt mõistvat suhtumist
tööde teostamise ajal ja tänab
neid nende kannatlikkuse eest.
„Muidugi
mõista
võtab
tee-ehitaja endale vastutuse
ühtlasi ümbersõiduteede osas,
kuhu suunatakse kogu liiklusvoog, sealhulgas raskeveokid.
Ma olen juba rääkinud korteriühistute esindajatega, et
nad jälgiksid olukorda ja annaksid meile kindlasti teada,
kui teede seisund varasemaga võrreldes halveneb. Sellisel juhul peab tee-ehitustööde
teostaja taastama varasema
olukorra,“ selgitas Abel.

Paranevad ka parkimisvõimalused selles piirkonnas, kuna
ümberprojekteerimise käigus
on kavas ringi ehitada turu
juures asuv parkla ja muuta
mugavamaks vene põhikooli
ees asuv parkimistasku. Sipsiku lasteaia ette paigaldatakse
autode kiiruse vähendamiseks
kiirusetõke ja rajatakse uued
ohutussaared. Tööd lõpevad
plaanijärgselt juuli esimesel
nädalal.
Narva maantee renoveerimise teise etapi elluviimiseks
esitas Jõhvi vallavalitsus
taotluse riiklikust tee-ehitusprogrammist rahalise toetuse saamiseks. Tänaseks on
sealt saadud positiivne vastus, mistõttu jätkuvad teetööd
edaspidi Bauhofi kaupluse
sissesõiduteest kuni Konsumi
kaupluseni.

Mais algavad praeguste plaanide järgi teetööd, mis võivad

Nagu varasemalt öeldud, saavad alates maikuust alguse

JT
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„Esialgsete plaanide järgi pidime välja vahetama vaid
veetorud, kuid kuna vene
põhikooli hoonest kuni Konsumi kaupluseni kulgev drenaažisüsteem oli väga halvas
seisukorras, tegime plaani
muudatusi ja otsustasime rajada sademeveerenni,“ kommenteeris Natalia Abel.

Eriolukord Eestis

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.
Eriolukord kuulutati välja, et tõkestada viiruse levikut. Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli piiridel ja sulges kultuuriasutused
1. maini. Eriolukord võimaldab kasutada hädaolukorra juhtimiskorraldust. Eriolukorra lahendamiseks moodustati valitsuskomisjon, mida juhib peaminister. Eriolukord kehtib selle aasta
1. maini k.a., kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
Et aidata kaasa viiruse leviku aeglustamisele, on oluline järgida valitsuse ja teiste ametkondade
korraldusi. Vastutustundlikult käitudes kaitseme iseend, oma lähedasi ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesi nagu eakad ning kroonilised haiged.
Valitsus tänab kõiki inimesi, asutusi ja organisatsioone, kes täidavad valitsuse juhiseid ja aitavad
abivajajaid. Valitsus töötab välja lahendusi, et kaugtöö ja asutuste ajutise sulgemise mõju majandusele oleks võimalikult leebe.
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Aleksei Naumkin:
Ida-Virumaa vajab
meetmepaketti
noortele
spetsialistidele
Viimasel ajal on hoogustunud arutelud teemal, kuidas päästa Ida-Virumaa. Piirkonna päästmise all
mõeldakse loomulikult selle edukat arengut, mis ei
ole võimalik ilma inimesteta, eriti ilma noorte spetsialistideta. Mida teha, et noored jääksid regiooni
elama ja panustaksid oma jõu ja energiaga selle
arengusse? Selle üle arutleb järgnevalt abivallavanem Aleksei Naumkin.

Räägime palju sellest, et meil siin regioonis on vaja noori inimesi.
Kuid mida saame omavalitsuse poolt ise ära teha selleks, et meie
piirkond oleks ligitõmbavam ja inimesed tahaksid siin töötada,
aega veeta ja lapsi üles kasvatada? Esmajärjekorras peaksime
mõtlema sellele, kuidas luua sobivad tingimused.
Hiljuti kohtusin turismiklastri esindajatega, kes reklaamivad
turismifirmadele kõikvõimalikul moel meie regiooni, lootuses,
et turism meie piirkonnas areneb ja tõmbab ligi rohkem turiste. Kuid meil napib, mida pakkuda. Selletõttu tekib küsimus,
kui efektiivne on niisama reklaami teha? Oma olemuselt ei ole
reklaamimine võibolla isegi mitte klastri ülesanne, sest selleks
on olemas reklaamifirmad, kes suudavad antud ülesandega hästi
hakkama saada.
Rääkisin sellest meie kohtumisel, pakkudes välja mõnevõrra
teistsuguse lähenemise. Nimelt ei peaks turismiklaster koostöös
Ida-Virumaa ettevõtluskeskusega tegema mitte ainult reklaami,
vaid otsima investoreid, kes oleksid valmis paigutama rahalisi
vahendeid meie piirkonna arengusse.
Üheks väljapakutud lahenduseks on sporditurism. Meil on
olemas spordiväljakud, mille põhjal saab läbi viia rahvusvahelisel tasemel võistlusi. Kuid meil ei ole piisaval arvul majutuskohti,
et spordituristid saaksid siin ka ööbida. See idee on vaja oskuslikult „müüa“ investoritele, kes oleksid valmis projektile omalt
poolt õla alla panema.
Ma ei pea investorite otsimist otseselt kohaliku omavalitsuse
ülesandeks. Meile oleks abiks teatud nimekiri potentsiaalsetest
turismiobjektidest, sest nii nagu praktikas selgub, on huvi olemas,
kuid sellega tuleb tegeleda.
Hiljutisel kohtumisel Soome suursaadikuga tuli uuest Pargi
keskusest rääkides juhuslikult jutu käigus välja, et isegi meie
lähedase naabermaa ettevõtjate seas on huvi teatud objektide
omandamise ja siinse ettevõtluse arendamise vastu olemas. Kuid
vajalik info peab potentsiaalsete investoriteni kuidagi jõudma.
Peale selle tuleb meil tegeleda uute kvaliteetsete eluasemete küsimusega. Praegusel ajal tahavad noored üha enam soetada endale
uut eluaset, eelistades selleks tihti Ida-Virumaa pealinna. Kuid
ka meie piirkonda on investoreid väga vaja. Lisaks meie oma
toetusele on oluline riigi toetus. Ida-Virumaa vajab meetmete
paketti, mis aitaks muuta piirkonda noortele ligitõmbavamaks.
Soodustused eluaseme ostmisel, uute elumajade rajamine, sõbralik elukeskkond – kõik need olulised tegurid, ilma milleta ei ole
võimalik meie regioonis arengut saavutada.
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Head Jõhvi elanikud!
Ootan elanikelt jätkuvalt kõnesid ja kirju. Kuna vallamaja on koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu suletud ei toimu vallamajas vastuvõttu. Elanikud võivad aga igal ajal oma probleemidega
pöörduda vallavanema poole telefoni teel või saata e-kiri.
Kriisikomisjoni juhina palun kõiki Jõhvi elanikke käituda vastavalt
olukorrale, säilitada rahu ja väärikus. Usun, et üheskoos me
saame hakkama.
Teie vallavanem Max Kaur

ARNO jõuab Jõhvi
Selge on see, et varem või hiljem poleks digisajand oma elektrooniliste süsteemide ja tehisintellekti praktiliselt ammendamatute võimalustega suutnud mööda minna haridussüsteemist,
mis pea kõigile omavalitsustele on ka üheks olulisemaks kuluallikaks.
Selles valdkonnas on mitmeid
asjaosalisi:
lapsed,
vanemad, pedagoogid, kooliadministratsioon, raha, kalkulatsioonid jne. Ideaalis tuleks
suuta need kõik kokku viia,
tagades nii õigusnormidest
kinnipidamise kui ka kõigile
sobiva lihtsuse ja mugavuse.
Eelkõige neil põhjustel liitus
Jõhvi vallavalitsus haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO, mis pakub
palju võimalusi ja mis areneb
ning täieneb pidevalt. ARNO
on elektrooniline keskkond,
millest teeme täna ülevaate
lasteaia kontekstis.
Kuidas nägi välja kuni 2020.
aasta veebruarini lapse lasteaia
järjekorda
lisamine?
Lapsevanem pidi valla või
lasteaia kodulehelt laadima

alla lasteaiakoha taotluse vormi, avama selle, täitma ja välja
printima. Seejärel tuli taotlus
viia eelnimetatud asutusse,
millele tuli kulutada oma väärtuslikku aega.
Kuidas näeb see protsess välja
aga tänasel päeval tänu ARNO
keskkonnale? Vanem siseneb
ID-kaardi abil veebiaadressil
https://piksel.ee/arno/johvi/
avaleht/ asuvasse süsteemi ja
võtab ette järgmised sammud:
n sisestab oma kontaktandmed ja täidab taotluse, mis
on osaliselt ette täidetud,
sest süsteemiga on ühildatud
rahvastikuregistri andmed.
Piltlikult öeldes teab süsteem
nende andmete puhul juba ise,
mida ja kuidas täita;
n viimasena jääb üle esitada
vaid taotlus, mida saab hiljem

igal ajal muuta. Taotlus registreeritakse automaatselt
ja iga vanem, kes süsteemi
siseneb, näeb seal taotlust ja
selle staatust.
Lasteaiakohtade
jaotamisel
teeb süsteem vanemate elu
lihtsamaks, võttes lasteaiakoha pakkumisel arvesse õdesid ja vendi, kes juba käivad
lasteaias.
Viimastel andmetel on Jõhvi
lasteaedades 30 vaba kohta, nii
et Jõhvi elanikud, kelle lapsed
käivad teiste omavalitsuste
haldusalasse jäävates lasteaedades, kuid kes tahaksid oma
lapsi panna Jõhvi lasteaeda,
võivad pöörduda Jõhvi vallavalitsuse poole ja koostöös
lasteaiaga leitakse igale perele
sobiv lahendus.

See on oluline eriti neile peredele, kelle lapsed asuvad
pärast lasteaeda õppima Jõhvi
koolidesse. Sellisel juhul tekib
lastel juba varakult võimalus
tutvuda tulevaste klassikaaslastega.
Tuletame meelde, et Jõhvi pakub lasteaia kohatasu maksmisel soodustust juhul, kui perest
käib lasteaias korraga mitu last.
Ütleme tere tulemast ARNO
kasutajate sekka ka Jõhvi
lasteaedadele.
Rohkem infot ARNO keskkonna kohta saate lugeda Jõhvi
vallavalitsuse kodulehelt „Hariduse ja noorsoo“ menüülingi
alt.
Maria Laanemäe

Jõhvi tahab taaselustada rahvateatri
Eelmisel aastal lisandus Tammiku rahvamaja
tegevusplaani mõte taastada rahvateater. See
idee tekkis abivallavanemal Aleksei Naumkinil
pärast vestlusi erinevate teatritegelastega ja visiiti Läti linna Ogresse, kus taoline rahvateater
tegutseb ja on pälvinud vaatajate poolehoiu.
„Tammiku rahvamaja oli enne remonti päris halvas seisus ja
sellepärast otsustasime hoone korda teha – remontisime maja
sisemust, parandasime katust, tegime lava korda. Kuid selleks,
et rahvamaja saalis oleks võimalik korraldada erinevaid üritusi
ja viia muu hulgas läbi teatrietendusi, on vaja sinna seadistada
heli- ja valgustehnika ning paigaldada kulissid,“ rääkis Naumkin.
Tammiku rahvamaja saalis teatrietenduste jaoks sobivate tingimuste loomise kasuks räägib veel see, et nii harrastus- kui ka
professionaalsetel teatritel tekib võimalus tulla meie regiooni
etendusi andma.

„Olgem ausad, paljudele Jõhvi ja selle lähiümbruskonna inimestele ei ole taskukohane käia kontserdimajas toimuvatel etendustel.
See on mõistetav, kuna sealne rendihind on kõige ja teatrid peavad samuti kuidagi ots-otsaga kokku tulema. Eelkõige selletõttu on vajalik kasutada ära meie oma võimalusi, nagu Tammiku
rahvamaja seda pakub. Võime külalisteatritelt küsida minimaalset rendihinda või pakkuda neile tasuta esinemispinda. Vastutasuks seame aga tingimuse, et pileti hind peab olema võimalikult
soodne, tänu millele saaksid teatrikunstist osa kõik soovijad,
sealhulgas kõige enam tuge ja kaitset vajavad elanikud – eakad ja
pered, kelle sissetulek jääb alla keskmise,“ sõnas Naumkin.
Praegu selgitatakse välja vajalike kulude maksumus ja käivad
otsingud tulevase rahvateatri kunstilise juhi leidmiseks. Vajalikke vahendeid loodetakse soetada muu hulgas riigi abiga.
Ajas tagasi põigates näeme, et Tammiku rahvamajas tegutses
varasemalt rahvateater Mask, mida juhtis tänaseks Jõhvi aukodaniku tiitli pälvinud Eugen Vaher.
Jevgenia Parv

Jõhvi Noorte esimesed sammud
Käesoleva aasta alguses tegi Jõhvi Noored
koos abivallavanema
Aleksei Naumkiniga
Jõhvi kunstikooli tänukülastuse.
Eelmise aasta sügisel käidi
välja idee, et Jõhvi aktiivsemad noored võiksid koostöös
Jõhvi kunstikooliga osaleda

jõululaadal, kus müüakse heategevuse korras käsitööd. Selle
mõtte kiitis heaks ka vallavalitsus. Korralduslikud üksikasjad
arutati läbi kunstikooli direktori Mati Rautsoga. Detsembris
valmistasid lapsed oma kätega
mitmesuguseid esemeid õpetajate Meeli Lõo ja Heli Kalle
juhendamisel.
Laadal müüdi kolme päevaga
ära pooled kujukesed. Saadud
raha eest tegid Anastassia

Gavrina ja Snežana Beljankina koolile kingitusi – ostsid
värve, pintsleid ja teisi lastele
tarvilikke vahendeid.
„Minu arvates oli see suurepärane punkt lõppenud aastale! Ma arvan, et meil õnnestus kõik veel paremini kui
olime planeerinud ja oodanud,“
rääkis Jõhvi Noorte esindaja
Anastassia Gavrina.
„Meil on olemas samuti plaanid, mida 2020. aastal ellu viia.

Kutsun kõiki aktiivseid noori,
kes tahavad aidata korraldada
linnas erinevaid üritusi või kellel on häid ideid, meiega ühendust võtma. Oma soovist võite
kirjutada mulle eraviisiliselt
Facebooki,“ sõnas Anastassia.
Jõhvi Noored tänavad koostöö
eest kunstikooli kollektiivi
eesotsas koolijuhi Mati Rautsoga, samuti Aleksei Naumkinit ja vallavalitsust noorte toetamise eest. JT
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Head Jõhvi valla elanikud,
Jõhvi korteriühistute esimehed
Annan teile teada uutest Jõhvi valla poolt pakutavatest teenustest, mis tulenevad väljakuulutatud eriolukorrast seoses koroonaviiruse levikuga.
17-18. märtsil toimus rida koosolekuid eesmärgil võimalikult kiiresti reageerida uutele väljakutsetele, seoses koroonaviiruse levikuga. Tulemuseks on järgmised sotsiaal,- ning haridusteenused.
• Ööpäevaringne rühm Jõhvi
Lasteaiad Kalevipoja majas lastele, kelle vanemad
töötavad eriolukorra mõistes
elutähtsal ametikohal (nt
politsei, pääste, meditsiin
jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel. Rühma töökorraldus
on paika pandud, huvilised
võivad pöörduda otse Jõhvi
Lasteaiad direktori Raili Oksa
poole (raili.oks@johvila.edu.
ee, tel.58539310) või võtta
ühendust sotsiaalvaldkonda
kureeriva abivallavanemaga
Aleksei Naumkiniga
(aleksei.naumkin@johvi.ee,
tel. 59116505).
• Põhikoolid selgitasid välja
abivajaduse õpilastele toitlustusteenuse osutamiseks.
Koolide direktorid korraldasid

e-kanalite kaudu küsitluse,
et selgitada välja abivajajate
arv. Teenuse tehniline pool
(teenuse osutamise viis - soe
söök või toidupakk) on täpsustamisel. Teenusest huvitatud
inimesed saavad endast teada
anda järgmistele ametiisikutele: sotsiaalvaldkonda kureeriv
abivallavanem Aleksei Naumkin (aleksei.naumkin@johvi.
ee, tel. 59116505) ja Jõhvi
Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg
(galina.kreintzberg@johvi.ee,
tel. 53421332).
• Toiduainete ning ravimite
kojuvedu üksikutele Jõhvi valla eakatele. Oma vajadustest
andke palun teada Jõhvi Vallavalitsuse eakate spetsialistile
Kersti Vihmannile
(tel.5306 8566).

Pöördumine Jõhvi valla elanike ning korteriühistute esimeeste poole
Jõhvi vallavalitsus käivitas uusi
teenuseid seoses koroonaviiruse levikuga. Meie palume
Teie kaasabi info levitamisel.
Jõhvi vallavalitsus korraldab
toiduainete ning ravimite
kojuveo teenuse üksikutele
Jõhvi valla eakatele. Palume
teil informeerida Teie majades
elavaid inimesi teenuse olemasolust ning paigaldada info
maja infoseinale koos Teile
saadetud materjalidega, mis
on suunatud antud sihtrühmale.
Kui Teie teate oma maja abivajajatest (eakad inimesed,
kellel on raskused toimetulekuga eriolukorra osas),

andke palun sellest teada ka
Jõhvi Vallavalitsusele:

Aleksandr Romanovitš
valiti fraktsiooni “Jõhvi
Meie Kodu” esimeheks
Jõhvi vallavolikogu fraktsioonides on toimunud muudatused.
Suuremas volikogu fraktsioonis, kaheksaliikmelises “Jõhvi Meie
Kodu”, valiti uueks fraktsiooni esimeheks kauaaegne Jõhvi vallavolikogu liige Aleksandr Romanovitš.

• sotsiaalvaldkonda kureeriv
abivallavanem Aleksei Naumkin
(aleksei.naumkin@johvi.ee,
tel. 59116505)
• Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht
Galina Kreintzberg
(galina.kreintzberg@johvi.ee,
tel. 53421332).
• Jõhvi Vallavalitsuse eakate
spetsialist Kersti Vihmann
(tel.5306 8566).
Info levitamine on teretulnud!
Aleksei Naumkin
abivallavanem
hariduse, kultuuri ning spordi-,
noorsoo- ja sotsiaaltöö alal

10 nõuannet, kuidas vältida piiritüli
Mart Ojamäe, Maa-amet
Peale veerand sajandit aktiivset maareformi võib öelda, et kogu maa
on saanud endale omaniku. Selle ajaga on kasvanud üles uus põlvkond
maaomanikke ja maa on läinud vanematelt laste kätte. Üha enam
väärtustame meile kuuluvaid kinnistuid ning õppinud olema oma maa
peremehed. Maa-amet on olnud esimeste kinnistute sünnist alates
maareformi keskmes ning puutume kokku maaomanike muredega.
Maa-amet soovib 30. tegevusaasta puhul taas meelde tuletada mõned
lihtsad soovitused ja nõuanded, mida maaomanik ise saab ära teha, et
hoida oma maa-asjad korras ning vältida kulukat ja närvesöövat piiritüli.
1. Mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piire. Sulle kuuluv maatükk
asub looduses, selle piir on tähistatud piirimärkidega ning piirneb
loodusobjektidega (kiviaed, oja, tee vms). Võta aeg ja mõtle läbi, kas
tead täpselt oma maa piiri ja kas igas nurgas on säilinud piirimärk. Kui
sinu maatükiga piirneb riigi- või vallatee, kas tead kui kaugel tee teljest
on sinu maatüki piir.
2. Järgnevalt mõtle, millistest allikatest sinu teadmine piiri kohta
pärineb. Kui olid koos maamõõtjaga (ametlikumas keelepruugis
maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik) looduses piiride
kättenäitamise ja piirimärkide paigaldamise juures, võid piiri asukoha
õigsuses olla kindel. Kui sinu teadmised aga pärinevad maatüki eelmiselt
omanikult, võib info olla ebatäpne.
3. Otsi järgnevalt üles materjalid, mis sul oma maatüki kohta on,
isegi kui oled kindel, et tead oma maa piiri täpselt. Aastakümneid
vanad materjalid piiride tuvastamise juures sind ei aita. Sind aitavad
maamõõtja või kohaliku omavalitsuse koostatud piiriprotokoll ning selle
juurde koostatud skeem. Loe tähelepanelikult piiriprotokollis olevat
piirikirjeldust ja võrdle seda oma teadmistega looduses oleva piiri
kohta. Kuni 1.07.2018 kehtima hakanud seadusemuudatusteni koostas
maamõõtja lisaks piiriprotokollile katastriüksuse plaani. Täna maamõõtja
plaani enam ei koosta ning skeem sinu katastriüksuse kuju
ja piirimärkide paiknemise kohta on piiriprotokolliga ühes dokumendis.
4. Kontrolli oma piiri asukohta Maa-ameti geoportaalis ja erisuste
ilmnemisel anna sellest Maa-ametile teada. Geoportaalis geoportaal.
maaamet.ee sisesta aadressiotsingusse enda maatüki aadress või
katastritunnus ja vajuta nupule „asukoht kaardil“.
Kui lisad vasakpoolses menüüs linnukese kastikese „katastri-kaart“ ees,
avaneb sulle kaardikiht, mis kannab endas kõige ajakohasemat seisu
katastris registreeritud maatükkide st. katastriüksuste kohta.
Kui märkad kaardipildil erisusi sulle teadaolevast piirist looduses või
sinu maatüki piiriprotokollis kirjeldatud piirist, anna sellest teada Maaametile (kataster@maaamet.ee, 675 0810).
5. Käi aeg-ajalt looduses piiritähiseid vaatamas. Võta kaasa oma
pere ja tee korra aastas jalutuskäik oma maatüki ringpiiril. Kontrolli, et
piirimärgid oleks alles. Võimalusel korrasta neid. Tihti on põllu või tee
servas olevad piirimärgid kõveraks paindunud. Kui saad selle sirgeks
nii, et selle asukoht ei muutu, siis tee seda. Sinu kõige atraktiivsemad
piiritähised on risti või auguga piirikivid. Puhasta need samblast ja
prahist, et neid oleks võimalik eristada tavalistest kividest. Hea, kui su
metsas olevatel piirimärkidel oleks ümber kupits (väike mullast kuhjatist

ümber piirimärgi, et piirimärk oleks kergemalt eristuv ümbritsevast
loodusest).
Ära unusta õues olles Maa-ameti geoportaali ka oma telefonis avada.
Geoportaali uus versioon on telefonisõbralik ning sul on võimalus
kasutada katastrikaardil ka navigeerimise funktsiooni. Kui sinu maatüki
piiride asukoht kaardil on täpne ja sinu pea kohal ei ole tihe mets, siis
leiad selle abil hõlpsasti piirimärkide ligikaudse asukoha.
6. Enda paigaldatud piiritähis ei oma kaalu. Kui piiritähis on looduses
hävinud või selle korrastamine ei ole võimalik, siis ei saa sa kuuri
alt tuua raudtoru ja seda uueks piiritähiseks paigaldada. Piirimärgi
taastamine on spetsialisti töö ja selle saab läbi viia maakorraldaja kutset
ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik. Miks? 1) Piiritähisel
on oma kindel vorm ja etteantud suurused, mis on kirjeldatud
katastriüksuse moodustamise korras. 2) Piiritähisel on täpsusnõuded,
mida sa oma vahenditega kunagi ei saavuta. 3) Tavaliselt on piiritähis
sinu piirinaabriga ühine ning tegutsedes ilma naabrit kaasamata, lood sa
eeldused segaduseks ja lõpuks piiritüli tekkeks. 4) Ainult vastava eriala
spetsialist saab anda oma tööle garantii.
7. Ole kättesaadav ja osale piiride kättenäitamisel. Kuigi maareform
on sisuliselt lõppenud, toimuvad ka edaspidi maakorraldustoimingud.
Maatükke liidetakse, jagatakse mitmeks ning muudetakse omavahelisi
piire. On tõenäoline, et mõni selline toiming on kavas ka sinu
naabruses oleva maatüki omanikul. Ükskõik kui väike on naaberüksuse
maakorraldustoiming, kui see puudutab teie ühiseid piirimärke, siis
pead olema ka sina looduses piiride kättenäitamisele kaasatud. Sinu
kättesaadavust hõlbustab, kui sinu elukoht rahvastikuregistris on õige.
Kui sind kutsutakse piiride kättenäitamise juurde, võta see aeg ja mine
kohale. Kui seda kuidagi teha ei saa, võta maakorralduse läbiviijaga
ühendust ja püüdke leida ühine võimalus loodusesse minna. Kui ka see
pole võimalik, palu kohale minna oma sõbral või sugulasel, keda usaldad.
8. Kui sinu teadmata on piiriga seonduvas midagi muutunud, võta
ühendust naabri, maamõõtja või Maa-ametiga. Kui Sinu maatüki piirile
tekib uusi piirimärke või mõni vana piiritähis kaob ja asendub uuega
ning sind pole sellest teavitatud, on põhjust naabriga ühendust võtta.
Kui naaber ei soovi sinuga rääkida, pöördu julgelt Maa-ameti poole. Kui
sulle tundub, et piiritähis on looduses oma asukohta muutnud, siis on
sul kindlasti põhjust maamõõtja (ehk maakorraldaja kutset ja litsentsi
omava isiku) poole pöörduda.
9. Võta piisavalt aega, et tutvuda ostetava maatüki piiride ja piiri
tähistusega looduses. Iga kadunud piirimärk või selgusetu piirilõik on
sulle kindlasti tulevane rahaline väljaminek. Halvemal juhul kaasneb
sellega piiritüli naabriga, mille kahjusid on raske prognoosida.
10. Ära karda spetsialistidelt nõu küsida. Täna omavad paljud
maamõõtjad suurt kogemuste pagasit ja on oma ala hinnatud
spetsialistid. Maakorraldaja kutseeksamil hinnatakse lisaks
geodeesiaalastele teadmistele paljuski ka orienteerumist
seadusandluses ja võimet lahendada keerulisi maakorralduslikke
olukordi.
Litsentsi omavate maamõõtjate kontaktid leiad siit: geoportaal.
maaamet.ee/maamootjad

Jõhvi vallavolikogus on kokku 21 --, neli fraktsiooni ja üks sõltumatu volikogu liige. Reformierakonna kolmeliikmelist fraktsiooni juhib Maris Toomel, Keskerakonna viieliikmelist fraktsiooni juhib Arthur Seppern, neljaliikmelist fraktsiooni “Jõhvi
Eest” juhib jätkuvalt Niina Neglason ja sõltumatu Jõhvi vallavolikogu liige on Teet Enok. JT
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Jõhvi malemeeskond jõudis
talimängudel esikümnesse

Spordiklubi Edu
esines edukalt Eesti
meistrivõistlustel

Alates 29. veebruarist kuni
3. märtsini peeti Viru-Nigulas
36. Eesti omavalitsuste talimängud.

Laupäeval, 7. märtsil peeti Mellistes
Eesti raskejõustiku meistrivõistlused
täiskasvanutele (isiklikus arvestuses).
Võistlustel esinesid edukalt sportlased Jõhvi spordiklubist Edu,
mille eestvedajaks on juba üle 20 aasta olnud klubi president
Ago Aadumäe ja treener Aleksandr Rumjantsev.
Kaks kulda, üks hõbe, kaks pronksi ja üks neljas koht näitab
suurepäraselt treeneri Aleksandr Rumjantsevi aastate pikkuse
viljaka töö tulemust.

Males kaitsesid Jõhvi au
S. Novikov, R. Abramov,
A. Moissejeva, M. East, E.
Bondarevskaja. Kahjuks ei
saanud Jõhvi võistkonna eest
noormaletajatele kehtinud vanusepiirangute tõttu võistelda
mitmekordne Eesti meister
Andrei Timošin.

Kõige enam tasub esile tõsta võistluse kõige noorema osaleja,
13-aastase Eesti meistri ja neidude rekordiomaniku Emely
Raua „hõbedast“ esitust. Kehakaalus kuni 71 kg jäi Emely
täiskasvanute arvestuses alla vaid mitmekordsele Eesti meistrile
ja rekordiomanikule Triin Põdersoole. Tõstmises saadud
tulemusega 59 kg (kahe ala kogusummana 133 kg) püstitas ta
Eesti uued rekordid vanuseklassides kuni 13 ja kuni 15 aastat.

Meie malemeeskond pälvis
võistlustel 23 võistkonna seas
seitsmenda koha. Arvestades,
et meie linnas malet väga
laias ulatuses ei viljeleta, on
tegemist hea tulemusega.

Meeste arvestuses pärjati Eesti meistriks kehakaalus kuni 61 kg
Viktor Mussajev, kelle tulemus oli 150 kg (64 + 86).
Kuni 67 kg kehakaaluga meeste seas saavutas kolmanda koha
Viktor Vikulov tulemusega 165 kg (70 + 95).
Kaalukategoorias kuni 81 kg osales spordiklubist Edu kaks
sportlast.

Rõõmu teeb, et Jõhvi ametis
olev vallavalitsus soovib seda
ala populariseerida ja plaanib
kontserdimaja juures avada
maleringi. Eriliselt tahaks tänada A. Timošinit, et ta on viie
aasta jooksul kaitsnud Jõhvi
au talimängudel ja on aidanud
mitmel korral meeskonna
võidule viia. Nendel talimängudel paistis silma Emilin
Bondarevskaja, kes võitis kõik
üheksa mängitud partiid.

Lauri Naarits pälvis pronksmedali tulemusega 250 kg (112 +
138).
Leon Kann saavutas neljanda koha 220 kg-ga (95 + 125).
Spordiklubi Edu esinemise lõpetas võistlustel võidukalt Rasmus
Zarubin, kes võttis kaalukategoorias kuni 109 kg kindlalt
kuldmedali tulemusega 315 kg (140 + 175).
Georgi Georgijevski

Sergei Novikov

Spordiklubi Banzai võitis viis hõbedast medalit

Jõhvis toimus
rahvusvaheline laste
jalgpalliturniir
Laupäeval, 29. veebruaril toimus
Jõhvi spordihallis rahvusvaheline laste jalgpalliturniir Jõhvi
Winter Cup 2020, mis toimus
2010. sünniaastaga lastele.
Võistlustest võttis osa 11 meeskonda Eestist ja Venemaalt.
Ürituse korraldas Jõhvi spordikool. Osalejate ja tribüünidel
kaasa elanud pealtvaatajate
sõnul oli turniir heal tasemel,
tõi kaasa palju emotsioone ja
huvitavaid mängusituatsioone.

Fotol vasakult paremale: Diana
Kirillova, Maksim Lupanov, Reno
Levol, treener Sergei Ivanõtšev ja Vlad
Jermakov.

Tallinnas 14.–16. veebruarini läbi viidud
kõrgelt tunnustatud
kikkpoksi turniirilt Baltic Open võttis Eestist
tänavu osa rekordilised
20 spordiklubi. Meie
piirkonda esindas seal
edukalt spordiklubi
Banzai, kes tõi koju viis
hõbemedalit.

Hõbemedali said kaela Vlad
Jermakov (vanemad kadetid,
absoluutarvestus), Maksim Lupanov (57 kg, juuniorid), Reno
Levol (mehed kuni 89 kg).
Meeskond pidi välja panema
viis sportlast, kuid kõige
prestiižsemas, meeste absoluutkaalukategoorias klubi nimel
osalema pidanud spordimees
Valeri Mahnovetski, kes on
viimase kolme aasta jooksul
spordiklubile stabiilselt me-

daleid toonud, ei saanud
võistlusest osa võtta. Väärib märkimist, et meeste
absoluutklass paistis sel korral
silma
nii
muljetavaldava
osalejate arvu kui ka võistlejate
taseme poolest.
Kuid tagasilöökidest hoolimata täideti isegi neljakesi
suurepäraselt treeneri poolt
võistlusteks varasemalt seatud eesmärk, mille järgi oli vaja
meeskonna peale kokku saada

viis medalit. Kaks hõbedast
medalit lisas klubi arvele
nimelt Diana Kirillova, kes
võttis juunioride arvestuses osa
korraga kahest kaalukategooriast
(55 kg ja 60 kg).
Turniiril osales kokku 125
sportlast viiest riigist (Eesti,
Läti, Leedu, Soome ja Venemaa).
Sergei Ivanõtšev
spordiklubi Banzai treener

Külalised Venemaalt rääkisid,
et neile meeldis väga Jõhvi,
mis on hubane ja mõnus
väikelinn.
Jõhvi Winter Cup 2020 võitjaks
kuulutati Eesti võistkond FC
Maardu 2, hõbemedali pälvis
JK Merkuur Tartust ja pronksi
said Jõhvi klubi FC Phoenixi
kasvandikud.
Info pärineb Jõhvi
jalgpalliklubilt Phoenix
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Kuluheina süütamine on ohtlik ning
võib viia õnnetuseni
Kevade edenedes on hakanud hoogu koguma
ka kulupõlenguid, mida Ida päästekeskuse
päästjatel tuleb kustutada peaaegu iga päev.
Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõleng on väga ohtlik ning
kulupõletamine on keelatud. Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni, kulupõleng levib omakorda hoonetele või
metsa. Kulupõlengute ohvriks on langenud inimesi ja hooneid.
Eelmisel kevadel hukkus Võru maakonnas lõkkest tekkinud
kulupõlengus vanem naine.
Ida-Virumaa päästepiirkonnajuhataja Tarmo Anton räägib, et kulupõlengud saavad alguse hooletusest, näiteks põlevat suitsukoni
autoaknast välja visates või sihilikult kuivanud rohtu süüdates.
„Probleemiks on ka suures koguses niitmata jäetud maa, millel
sellised põlengud üldse aset leida saavad“, - lisab piirkonna juhataja.
Tuli levib väga kiiresti ja kogemusteta inimene ei saa selle kustu
tamisega juba mõne hetke pärast omal jõul hakkama. Samuti võib
juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästemeeskonnad ei jõua piisavalt kiiresti abivajajani, kui samal ajal leiab aset
teine õnnetus. Kulupõletajaid ning hooletuid lõkketegijaid võib
karistada kuni 1200 euro suurune rahatrahviga. Lisaks tuleb
kulupõlengu põhjustajal hüvitada keskkonnale tekitatud kahju,
kuna hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja
pesitsemist alustanud linnud.
Enne kui te kipute midagi põletama, tuletage meelde ohutusnõuded!
Kevad on saabunud ja inimesed alustanud koristustöödega
aias. Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse
õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või
siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.
Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses
puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või

sädemed seda ei süütaks. Näiteks kasta enne tule tegemist kuiv
lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.
Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s).
Jälgige ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele
või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.
Lõkkekoha ohutusvahemaad hoonetest sõltub eelkõige lõkke
suurusest
• Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt
10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast.

Neis koolides kasvavad iseseisvad lapsed
2019 aasta oktoobris toimus Paides Eesti
Ettevõtlike koolide võrgustiku Haridusfestival,
kus kinnitati uued standardisaajad baas-ja
kuldtasemel. Sel sügisel lisandus Ettevõtliku
Kooli standardi baastaseme täitjate hulka neli
Ida-Virumaa kooli: Jõhvi Põhikool, Jõhvi Vene
Põhikool, Lüganuse Kool, Illuka Kool. Kuldtaseme pälvis juba teistkordselt Sillamäe lasteaed Päikseke.
Ettevõtliku Kooli Ida-Virumaa koordinaatori Hälis Rooste sõnul
jagunevad koolid ja lasteaiad, kes võrgustikuga liitunud, nelja
gruppi: liitunud, baastase, hõbetase ja kuldtase. „Kui hästi
lühidalt neid tasemeid lapsevanemate ja laste jaoks lahti selgitada, võib öelda, et kõik baastasemeni jõudnud koolid ja
lasteaiad on endile teadvustanud, et ettevõtlikkuse arendamine
õppeasutustes läbi erinevate süsteemide on vajalik, ning nad
on valmis oma õppe- ja huvitegevust üles ehitama läbi õpilasest
lähtuva initsiatiivi. Need koolid on selle suure ja põneva teekonna alguses,“ selgitas Rooste.
Jõhvi Põhikool on üks äge kool Ida-Virumaal, kus tegutseb
hulgaliselt õppimist toetavaid huviringe, mis aitavad hoida
õppimise head taset, rääkis ta. 325 aasta vanune Lüganuse
kool paistab Rooste hinnangul silma hea õpiedukuse ning
väljalangevuse puudumisega. Kaunis mõisas asuv Illuka Kool
on ümbruskonnale eeskujuks laste aktiivse kooli ümbritseva
looduse eest hoolitsemise poolest. Jõhvi Vene Põhikool on aga
olnud edukas nii keelekümbluses kui paljude õpilaste algatatud
projektide poolest.
Hõbe- ja kuldtase on tegelikud kvaliteedinäitajad
Ettevõtliku Kooli hõbetase näitab Hälis Rooste ütlusel, et haridusasutus on suutnud juba ettevõtliku kooli põhimõtted
juurutada mitmetesse oma tegevusvaldkondadesse, pakkudes
õpilastele mitmekesiseid võimalusi iseseisvaks arenguks ja
õpitööks. Näiteks kasutatakse lõimitud tunde ning toetatakse
õpilaste endi võimalusi algatada ja ellu viia uusi kogukonnale

kasulikke projekte. Hõbetasemele jõudnuid on Ida-Virumaal
neli: Sillamäe Vanalinna Kool, Kohtla-Järve Järve Kool, Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju ja Voka Lasteaed Naksitrallid. Sel
aastal uusi hõbetaseme koole ei lisandunud.
Kuldtase antakse koolile või lasteaiale, mille puhul saab rääkida ettevõtlikkusest, mille ümber on ehitatud kogu ülejäänud
õppeprogramm, ning ettevõtlikkus ja õpilaste endi initsiatiiv
on määrava tähtsusega kõigis tegevustes. Selliseid asutusi on
Ida-Virumaal vaid kaks: Sillamäe lasteaed Päikseke ja Kiviõli
1.Keskkool. „Sel sügisel sai Sillamäe kuldtaseme juba teiseks
kolmeaastaseks perioodiks. Nende edulugu oleks kõige paslikum kommenteerida lastevanemate endi hinnanguga, kust
tuleb välja, et laste huvidega arvestatakse teemade ja tegevuste
planeerimisel lausa sajaprotsendiliselt!“

Hea lapsevanem! Uuri, kui ettevõtlik on sinu
lapse kool või lasteaed:
1. Kas haridusasutus on liitunud Ettevõtlike Koolide võrgustikuga? Kui jah, on suur tõenäosus, et nad väärtustavad laste
ettevõtlikkust ja püüavad seda mitmeti edendada.
2. Kui haridusasutusel on Ettevõtliku Kooli baastase!
See tähendab, et ta on keskmisest enam avatud nii laste kui
lapsevanematele ettepanekutele, kuidas koolikorraldust lapsekesksemaks muuta.
3. Kui haridusasutusel on Ettevõtliku Kooli hõbetase!
Sinu lapse koolis on loodud kõik selleks, et temast saaks
kasvada keskmisest iseseisvam ja hakkamasaavam inimene.
4. Kui haridusasutusel on Ettevõtliku Kooli kuldtase!
Lapsevanemana oled võitnud jackpoti! Sa oled oma lapse
usaldanud keskkonda, kus ta saab kogu oma energia,
loomingulisuse ja võimed rakendada kõige kiiremasse ja
paindlikumasse arengusse!
Hälis Rooste

• Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15
meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel
lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse
näiteks liivaga.
Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas.
Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
NB! Kui siiski juhtub, et tuletegemine on väljunud kontrolli
alt, siis helistage kohe 112.

Häirekeskuse infotelefon
1247
Numbrilt 1247 saab infot erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes.
Sellelt numbrilt ei saa meditsiinialaseid nõuandeid
ja konsultatsiooni. Meditsiinialaste nõuannete ja
perearsti konsultatsiooniks tuleks endiselt valida
number 1220, kus kõnele vastavad meditsiinilise
väljaõppega inimesed.
Kui vajad kiirabi, siis helista 112. Infotelefoni 1247
fookuses on kõik need teemad, mida 112 ja 1220
ei kata.
Välismaalt helistades +372 600 1247.
Häirekeskus teenindab lühinumbril 1247 inimesi,
kes soovivad saada infot, kas eriolukorra või koroonaviiruse kohta.
📍 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes
(24h, tasuta)
📍 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene
keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)
📍 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei
kutsumiseks (24h, tasuta)
📍 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo,
kui oled välismaal hätta jäänud (24h)
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Märtsis tähistavad sünnipäeva
järgmised väärikas eas vallakodanikud:
94
Lehte Kollo 4. märts
Maila Vallimäe 16. märts
93
Bronislava Petrovitskaja
30. märts
92
Helju Serebrjakova 5. märts
Maimu Kajando 10. märts
Helmi Kukk 15. märts
91
Valve Kuningas 26. märts
Aleksandra Jantšenko 30. märts
90
Nadezhda Bedulina 12. märts
Ada Küttis 17. märts
Zinaida Ušakova 21. märts
Anna Mikhaylova 29. märts
89
Ekaterina Kuzmina 18. märts
Jevgenia Ossi 20. märts
Aleksander Pupkevitš 23. märts
88
Raissa Varol 2. märts

Avatud on hajaasustuse programmi 2020. aasta
taotlusvoor
Riigihalduse ministri 22. jaanuari 2020 käskkirjaga nr 7 on kinnitatud
hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruar 2020 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Hajaasutuste programmi üldist elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste
Keskus (RTK) ning selle rakendamist oma territooriumil kohalik omavalitsus. Programmi rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada
veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv
juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka
taotleja.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi
nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm”,
mis on kättesaadav RTK veebilehel:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/
hajaasustuse-programm
Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.Taotlused võib digiallkirjastatult saata aadressile johvi@johvi.ee
Lisainfo:
Jõhvi Vallavalitsus: Eimar Aidma 336 3779, 5303 5771, eimar.aidma[at]
johvi.ee,
RTK: Tiina Loorand 627 9402, tiina.loorand[at]rtk.ee

Peremehetu ehitise hõivamise teade
Jõhvi Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
8.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine” punkti 9 alusel.
Jõhvi Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Jõhvi
linnas Rakvere tn L4 ja Rakvere tn 23/2 kinnistutel asuva joogiveetorustiku.
Viimane teadaolev omanik oli Avirelo OÜ, registrikood 11654934.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt
hõivamise kohta palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul peale käesoleva
teate avaldamist Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti
aadressil anton.nesterov@johvi.ee.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76
„Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“
kehtestatud eriolukorrast Vabariigi Valitsus otsustab:

PATSIENDI KODUSE RAVI COVID-19 JUHEND:
Kui ootan koroonaviiruse proovi tulemust või analüüs osutus positiivseks siis võin
seda turvaliselt teha kodusel ravil.
Enamik inimesi (sealhulgas lapsed) põevad haiguse läbi kergete sümptomitega.
1. Miks on kodune isolatsioon vajalik?
Kodune isolatsioon on ettevaatusabinõu, et hoida ära nakkushaiguse levik.
Haigusest on ohustatud eelkõige vanemaealised ja tõsisemate kaasnevate
haigustega isikud, kellel kerged haigusnähud võivad areneda kopsupõletikuks. Kui
sa ei lahku oma kodust ega puutu kokku teiste inimestega, vähendad võimaliku
nakkusohtu teistele.
2. Kuidas saan ennast terveks ravida?
Parim ravi on piisav puhkus. Köha ja palavikku, saate leevendada käsimüügi ravimitega. Juhul, kui sümptomid kaovad ja tunnete end tervena, väljastab perearst
sulle loa haigusleht lõpetada.
3. Mida saan teha, et teisi mitte nakatada?
Viibi kodus, kuni täieliku paranemiseni. Väldi väljas käimist. Juhul, kui sul on ilmtingimata vajalik kuhugile minna, siis hoia teiste inimestega piisavat vahet. Jälgi, et aevastades
ja köhides kataksid kindlasti suu ja nina. Võimalusel kasuta selleks taskurätikut või selle
puudumisel varrukat. Puhasta kodus regulaarsemalt pindu, millega puutud otseselt
kokku.
Oleks hea leida endale abistaja, kelleks võib olla igaüks – lähedane, sõber või naaber.
Tähtis on, et ta kaitseks ennast, pidades kinni rangetest hügieeninõuetest. Haige eest
peaks hoolitsema ainult üks inimene, kes ei kuulu riskirühma. Riskirühma kuuluvad
60-aastased ja vanemad (sh hooldekodudes viibivad) ja tõsiste kaasnevate terviseseisunditega inimesed.
4. Kuidas saan koju toidu ja muud vajalikud vahendid?
Haige inimene ei tohiks käia poes ega apteegis. Sõpradel, tuttavatel ja naabritel on
siin suur roll, sest toidu ja ravimid saab lasta tuua just neil. Toidu- ja esmatarbekaubad ning valmistoidu saab hõlpsasti koju tellida. Sel juhul tasutakse pangaülekandega ning peab paluma kulleril jätta pakk ukse taha. Kui muid võimalusi ei ole,
siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes korraldab vajalike kaupade
abivajajani jõudmise.
5. Mida peaksin ette võtma, kui minu tervislik seisund on läinud halvemaks?
Võta telefoni teel ühendust perearstiga või helista perearsti nõuandeliinile 1220,
selgita olukorda ning järgi saadud juhised. Kui seisund on väga tõsine, kutsu kiirabi,
kes viib su haiglasse.
6. Kas mu perekond peab jääma koju?
Sinu pereliikmed loetakse ka nakatunuteks ja nad saavad avada töövõimetuslehe. Eriti hoolikalt peaksid jälgima ennast sinu vanemaealised (üle 60aastased) ja
tõsiste haigustega pereliikmed, kes peaksid oma kontaktist ja seisundist teavitama oma perearsti. Nad peaksid jälgima oma tervist hoolikamalt ja kui enesetunne
halveneb, võtavad kindlasti ühendust perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220.
7. Kas ma pean teavitama laste kooli ja lasteaeda?
Kindlasti teavita lapse lasteaeda või kooli, et jäite koos koju. Kindlasti aitab kool
kaasa võimalustega, kuidas kaugelt kooliasju teha.
8. Kas ma peaksin oma olukorrast teavitama enda tuttavaid, kellega olen viimastel päevadel kokku puutunud?
Nüüd, kui oled kodune, siis leia see aeg ja helista või kirjuta viimastel päevadel
kokku puutunud tuttavatele, töökaaslastele, sugulastele. Kindlasti teavita oma
lähikontaktseid, sest ka nemad loetakse nakatunuks ja peaksid jääma koju. Samuti
saavad ka nemad paluda perearstil endale avada töövõimetuslehe. Siis nad teavad
arvestada, et juba aegsalt jälgida enda tervist ja hoida hügieeni.
9. Mul on täna õhtuks juba piletid kontserdile/kinno ostetud, kas ma võin ikkagi
minna, kui järgin üldiseid hügieeninõudeid?
Ei, enda ja teiste tervise nimel jäta üritusel käimata. Avalikke kohti tuleks vältida senikaua, kuni oled paranenud, olenemata haigestumise põhjusest.
10. Kes on haiguse poolt enim ohustatud?
Riskirühma kuuluvad vanemealised ja krooniliste haigustega inimesed, kellel esinevad sagedamini rasked haigusvormid. Lapsed ei ole riskirühm ja lapsed põevad
haiguse enamasti läbi kergelt.
11. Mida ma ütlen tööandjale?
Koroonaviirust koheldakse samamoodi nagu grippi ja muid hingamisteede haigusi.
See tähendab, et haiguslehte saab perearstilt ja see hüvitatakse üldise korra alusel:
hüvitis hakkab jooksma alates kolmandast päevast.
12. Millal võin koduse isolatsiooni lõpetada?
Koduse isolatsiooni lõpetamise otsuse teeb perearst. Otsuse tegemiseks võtab
perearst arvesse sümptomite kadumist ja sinu enesetunnet ja arvestab ka haiguse
nakkusohtlikku perioodi 15. märts 2020 täitumisega. Praegu on teada, et inimene
püsib nakkusohtlik 7-12 päeva alates sümptomite tekkimisest ja raskemate haigusjuhtude korral 14 päeva.
13. Kust saan koroonaviiruse kohta kõige adekvaatsemat infot?
Koroonaviiruse kõige ajakohasema informatsiooni leiad veebilehelt www.koroonaviirus.ee. Ja inglise keeles https://www.who.int/ JA https://www.ecdc.europa.eu

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada
haridusasutustes liikumisvabaduse piirang, et peatada alates
16. märtsist 2020. a õppeasutustes tavapärane õppetöö ja viia
õppetöö üle kaugõppele, sealhulgas:
1) kõikides põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes
ja kõrgkoolides korraldada viivitamatult sellekohased asutusesisesed infopäevad ning anda õpilastele ja üliõpilastele kaasa
kõik kaugõppeks vajalikud õppematerjalid;
2) Vabariigi Valitsus või eriolukorra juht otsustab eraldi erivajadustega õppurite õppetöö suhtes rakendatavad meetmed;
3) lasteaia ja lapsehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab nende
pidaja;
4) peatada huvitegevus ja huvihariduse andmine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, ning peatada avatud
noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus;
5) alapunktides 1−4 nimetatud meetmed kehtivad kuni selle
korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
2. Punktis 1 kehtestatud piirang ei kohaldu ülikoolides ja teadusasutustes teadus- ja arendustegevusele.
3. Hädaolukorra seaduse § 32 lõike 1 alusel keelata alates
13. märtsist kuni 1. maini 2020. a kõik avalikud kogunemised,
kinoseansid, ööklubid, etendused, kontserdid ja konverentsid
ning spordi- ja liikumisüritused, ning hädaolukorra seaduse
§ 31 lõike 1 alusel keelata muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.
4. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada
reisijatele liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale
minemiseks marsruudil Tallinn−Stockholm−Tallinn.
5. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestada järgmised liikumisvabaduse piirangud:
1) hoolekandeasutustes ja haiglates külastuskeeld;
2) kinnipidamisasutustes külastuskeeld.
6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
7. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.
Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise
ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis
on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja
kaalutlused on kirjas korralduse seletuskirjas. Korralduse
seletuskiri avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Jüri Ratas, peaminister
Taimar Peterkop, riigisekretär

LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE

SOBIB

Märtsis registreeriti 3 väikese
vallakodaniku sünd:
Ksenia Tomberg
Kira Generalova
Darina Grabar

Eriolukorra meetmete rakendamine

EI SOBI

Jõhvi valla elanikud,
juubelaarid, vanuses alates
70. eluaastast intervalliga viis
aastad.
Palun pöörduge Jõhvi
sotsiaalteenistusse
isikliku tähtpäeva toetuse
vormistamiseks – 70 eurot.

Valve Kruus 8. märts
Maria Averina 12. märts
Ellen Kilp 14. märts
Valentina Kolmõkova 18. märts
Ellen Pedanik 28. märts
87
Elma Vahtre 7. märts
Otto Mandel 23. märts
Leo Rood 29. märts
Vaike Kalle 30. Märts
86
Nina Mayorova 7. märts
Kreete Variksoo 10. märts
Nina Belyaeva 21. märts
Viktor Urb 22. märts
Zoya Koba 24. märts
Heikki Elonen 31. märts
85
Valentina Hein 8. märts
Väino Källi 8. märts
Anna Tarassevitš 29. märts
80
Nikolay Ershov 2. märts
Lembit Aljaste 3. märts
Lille Männik 6. märts
Aleksander Vorobjov 6. märts
Liidi Trumm 8. märts
Albina Kuzmina 13. märts
Yury Kitsenko 14. märts
Larissa Platonova 23. märts
Ljudmila Aro 30. märts
75
Inge Viiksaar 1. märts
Nikolai Klõga 3. märts
Ene Jerusalimskaja 9. märts
Antonina Sharapova 10. märts
Otto Kriisa 12. märts
Liidia Tuljakova 20. märts
Valentina Puusalu 22. märts
Mykola Pristupa 22. märts
Aadu Kallip 22. märts
Silja Kruusimäe 28. märts
Leili Tiislär 28. märts
Peeter Johannson 30. märts
70
Liudmila Yudina 3. märts
Galina Šmajun 4. märts
Kiira Tverdova 5. märts
Niina Lukjantšenko 6. märts
Boriss Voronovski 8. märts
Helvi Simonov 13. märts
Valentin Šramov 27. märts
Valentina Alyaseva 28. märts

BIOJÄÄTMED

VANAPABER

SEGAOLMEJÄÄTMED

Biojäätmed pane konteinerisse
lahtiselt, paberkotis või täielikult
biolaguneva ja komposteeruva
kotiga.

Kogu paber ja kartong muudest
jäätmetest eraldi ka siis, kui teie
majal pole selleks konteinerit.

Kogu pakendi- ja toidujäätmed
eraldi ja segaolmejäätmete hulk
väheneb märgatavalt!

Vanapaber pane konteinerisse
lahtiselt.

Riknenud toit ja toidujäätmed
Tahked riknenud puu- ja
köögiviljad, nende koored
Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
Muna- ja pähklikoored
Pabermassist munarestid
Majapidamispaber
Pabersalvrätid
Kohvipaks, paberﬁltrid
Lõikelilled, ilma potita
toataimed

Ajalehed, ajakirjad
Kataloogid ja reklaammaterjalid
Töövihikud, paberist ja
kartongist kaustikud
Trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber
Kontoripaber
Papp
Jõupaber
Kileaknata ümbrikud
Vanad raamatud
(kõvade kaanteta)

Jäätmed, mille liigiti kogumine
pole korraldatud
Kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed,
hügieenisidemed, kosmeetika,
küpsetuspaber, foolium,
jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid,
näritud näts, kummist esemed
Hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised
pastakad, tühjad vildikad
Katkised kruusid ja taldrikud
Kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad

Tavalised kilekotid,
toidupakendid
Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
Vedelad toidujäägid, toiduõli,
suured kondid
Kiletatud või vahatatud
pinnaga või kileaknaga
paberkotid
Küpsetuspaber
Vanad ravimid
Mähkmed, hügieenisidemed
Tolmuimejakotid
Kunstlilled, küünlad
Lille- ja salatipotid

Määrdunud või vettinud paber
ja papp
Majapidamispaber
Kasutatud pabernõud
Kopeerpaber
Kleepsildid, teibid
Foolium, võipaber
Kommipaberid, jäätisepaberid
Tapeet, lamineeritud või
kiletatud paber
Tetrapakid, munakarbid
Kõik, mis sisaldab materjale
peale paberi ja kartongi

Toidujäätmed, puhtad pakendid
Värvijäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed,
patareid, akud, kodumasinad,
elektroonika
Ehitusjäätmed, aiajäätmed
Vedelad jäätmed (näiteks
kasutatud toiduõli)
Suuremõõtmelised jäätmed,
mööbel, peegel, vaibad,
madratsid
Ained ja esemed, mis oma kaalu,
mõõtmete või kuju tõttu võivad
ohustada mahutit, veokit või
vedajat

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE

