Kallid naised!
Õnnitleme teid naistepäeva puhul ja soovime teile õnne,
ilu ja armastust !
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Jõhvis tähistati EV 102 ja Tartu rahu 100. aastapäeva
Jõhvis tähistati Tartu rahu
aastapäeva Vabadussõjas
ning EV 102. aastapäeva
langenute ausamba ja
kindral Tõnissoni ausamba
juures. EV 102. sünnipäeva
puhul toimus Mihkli kirikus
pidulik kontsert.
2020. aasta 2. veebruaril täitus 100
aastat Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa vahel sõlmitud Tartu
rahulepingu allkirjastamisest.
Tartu rahulepingu sõlmimisega 2.
veebruaril 1920. aastal tunnustas
Venemaa Eesti Vabariigi iseseisvust
ja lõppes Vabadussõda. Tartu rahu
avas tee Eesti rahvusvaheliseks
tunnustamiseks.
Esimese ettepaneku Eesti ja Nõukogude Venemaa vahelise vaherahu
sõlmimiseks esitas Nõukogude
Venemaa 25. juulil 1919. Eesti
ja Venemaa rahusaatkonnad saabusid Tartusse 4. detsembril 1919.
Läbirääkimised kestsid kuni 1.
veebruarini 1920, mil lepingu tekst
sai lõplikult paberile.
Tartu rahu tähistamisid ka Jõhvi
gümnaasiumi õpilased eestiteemalise
mälumänguga. JT
Foto: Kaitseliit, Jõhvi vallavalitsus,
Dmitri Kaldre

Jõhvis tervitati uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid

Jõhvi
vallavalitsuses
29.
jaanuaril toimunud vastuvõtule
olid kutsutud pered, kuhu oli
eelmisel aastal ajavahemikul
augustist kuni detsembrini
sündinud väikesed jõhvilased.
Sel perioodil sündis kokku 29

last, kellest 18 olid poisid ja 11
tüdrukud.
Eriti head meelt teeb see,
et praktiliselt kõik kutsutud
vanemad võtavad nendest
üritustest alati osa. Nii ka sel
korral, mil kohale ei saanud

tulla vaid kaks peret, kes
sellest korraldajatele eelnevalt
teada andsid. Üritustel osalemine näitab vaid seda, et
vanematele lähevad nende
laste auks toimuvad pidulikud
vastuvõtud igati korda.

Traditsiooniliselt
esinevad
vastuvõtul Jõhvi lasteaedade
lapsed. Sel korral astusid üles
mudilased Pillerkaare majast.

JT
Foto: Jevgenia Parv
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Jõhvi jalgpall - 100
Jõhvi jalgpalliklubi Phoenixi eestvedamisel
alustati jaanuaris Jõhvi rahva jalgpallimuuseumi loomist. Muuseumiga olid kutsutud tutvuma
ka Jõhvi vallavalitsuse esindajad.
„Tänaseks päevaks on sinna
paigaldatud stellaažid, vaatamiseks on väljas erinevatest
aastatest pärinevad karikad.
Meie klubi vabatahtlik Vladislav Naumov on püsiekspositsioonina välja pannud oma
kollektsiooni Eesti klubide
jalgpallisallidest. Seal on väljas jalgpallilaud ja palju muud.
Oluline on, et seda ideed toetasid kohalikud jalgpalliveteranid, kes kinkisid muuseumile haruldasi eksponaate,
näiteks jõudis väljapanekule 1959. aastal Pärnus peetud
turniiri võitjamedal, mis on
välja antud klubi Jõud mängijale. Helmut Laanjärv annetas
muuseumile ka omaaegsed
kedrad,“ on öeldud jalgpalliklubi lehel.
Jõhvi Teataja toimetaja käis
samuti muuseumil külas ja
vestles jalgpalliklubi juhataja
Sergei Ivanoviga.
Muuseumi rajamine on ajastatud ajale, mil Jõhvi jalgpallil täitub sada aastat. Miks
just sada aastat? Sergei näitab
fotot, kus on kujutatud Jõhvi
jalgpallimeeskonda.
Foto pärineb aastast 1920.

„Jalgpalli mängiti ilmselt
varemgi, kuid see on kõige
varasem tõestus, mis meil õnnestus leida,“ räägib Sergei.
„Muuseum ei pea olema mitte
ainult koht, kus on ajalooeksponaadid, vaid seal peab
käima igapäevane elu, kus toimub erinevaid üritusi, mis on
seotud jalgpalli ja Jõhvi klubiga,“ sõnab jalgpalliklubi Phoenixi juhataja Sergei Ivanov.
Üheks esimeseks ürituseks
kujunes esimene klubisisene
lauajalgpalliturniir, mis peeti
25. jaanuaril.
Peagi lisandub muuseumi
Playstation 4, tänu millele on
võimalik pidada FIFA2020
kübermeistrivõistlusi nii klubi
kui ka linna karikatele.
„Ideid, kuidas muuta klubi
tõmbekeskuseks nii inimestele kui ka jalgpallihuvilistele,
on veel palju. Tõenäoliselt
hakkame korraldama Eesti
rahvusmeeskonna ja erinevate
meistrivõistluste ning turniiride olulisemate mängude
ülekannete ühiseid vaatamisi,“
räägib Sergei.
Peale selle on plaanis muuseumis korraldada kohtumis-

õhtuid jalgpalliveteranidega,
külastada seda lastega enne
olulisi turniire, et tõsta nende
võitlusvaimu.
„Tahan loota, et meie muuseumist saab tõeliselt üleriigiline muuseum ja siia tuuakse
veel eksponaate,“ sõnab Sergei.
Jõhvi jalgpalliklubis käib
umbes kakssada erinevas
vanuses last, keda treenib kuus
treenerit.
Loomulikult unistab igaüks
ajast, mil Jõhvis saab olema
kaasaegne jalgpallikeskus ja
lõpuks ometi tekib võimalus
viia treeningud läbi aastaringselt.
„Meie lapsed unistavad mängida Eesti koondises ja muidugi on selleks vaja täiesti teisi
tingimusi ja võimalust treeninguid talviti läbi viia. Seepärast
ootame kaasaegset jalgpallikeskust väga,“ tunnistab klubi
juht.
Kõigil soovijatel on võimalus külastada muuseumi, mis
asub Jõhvis aadressil Malmi
tn 2b.
Külastage ka muuseumi
ametlikku Facebooki-lehte,
mis asub veebiaadressil:
https://www.facebook.com/
johvirahvajalgpallimuuseum/.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

Tamara Põlevina: kultuur pole ainult kunst, vaid ka ümbritsev keskkond
ei ole kavas peatuma jääda,“
lausub Tamara Põlevina.
„Keskraamatukogust rääkides
võib öelda, et see on meeldivalt üllatanud. Viimasel ajal
on tegevus märgatavalt muutunud. Tihenenud on koostöö
inimestega. Praegu ei möödu
päevagi, mil raamatukogus ei
toimuks ühtegi põnevat üritust,
alustades kohtumistest kuulsate kirjanike, ajakirjanike,
kunstnikega ja lõpetades lastele mõeldud tegevuste ja erinevate töötubadega.“

Tamara Põlevina on kahe vallavolikogu komisjoni liige: kultuuri- ja revisjonikomisjoni. Räägime temaga sellest, mida kujutab endast kultuurikomisjoni töö, milliseid probleeme tuleb
seal lahendada ja millised projektid on komisjonil käsil.
Kuna Tamara Põlevina osaleb
Jõhvi vallavolikogu töös juba
teist koosseisu, siis ta on tuttav
mitme komisjoni tööga. Erinevatel aastatel on ta lisaks kultuuri- ja revisjonikomisjonile
olnud ka hariduskomisjoni
ning sotsiaalkomisjoni liige.
„Erinevates komisjonides töötades olen mõistnud, et kuigi
Jõhvi on väike, on tegemist
kultuurilinnaga (ja -vallaga).
Võtame kas või selle, et meil
on olemas suur kontserdimaja, mis pakub elanikele ja
külalistele rikkalikku, kõrgel
tasemel kultuuriprogrammi:
siia sõidavad balletitrupid,
regulaarselt esinevad sümfooniaorkestrid. Eriti oluline on,
et saal on alati vaatajaid täis ja
balletietendused on täiesti välja
müüdud,“ räägib Tamara Põlevina. Ta meenutab aega, mil teravalt tõusetus esile küsimus,
kas ehitada kontserdimaja või
mitte. (Selle ehituseks oli vaja
võtta arvestataval määral laenu.)
„Aastad on läinud ja kontserdimaja on valmis saanud
ning vallal on jäänud veel

vaid kaks aastat, et laen lõplikult kustutada. Muidugi oli
kontserdimaja väga vaja, sest
see annab võimaluse puutuda
kokku kõrgel tasemel kunstiga, ja võimaluse meelitada
Jõhvi külalisi, kes võibolla
jäävad siia ööbima, külastavad
toitlustusasutusi ja toetavad
sellega meie piirkonna majanduslikku arengut. Tegemist on
suurepärase olukorraga, kus
kultuur toetab majandust,“ on
volikogu liige kindel.
Mõni aeg tagasi võeti vastu üks
valla olulisemaid dokumente –
Jõhvi valla 2020. aasta eelarve.
Tamara Põlevina sõnul olid nii
koalitsioon kui ka opositsioon
eelarvet vastu võttes kultuuri
puudutavates küsimustes üllatavalt üksmeelsed.
„Tahan tänada nii koalitsiooni
kui ka vallavalitsust selle eest,
et kõiki kultuurikomisjoni tehtud ettepanekuid oli arvesse
võetud. Eriti aga muidugi Jõhvi – Meie Kodu fraktsiooni,
tänu kelle toetusele on võimalik plaanitut ellu viia.“
Küsimused, mis on seotud raha

eraldamisega, ei ole kunagi
kerged. Kuid meil õnnestus haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö
nõuniku Maria Laanemäe abiga töötada välja kindel süsteem, mille alusel vaatasime
läbi rahastust soovinud mittetulundusühingute, sealhulgas rahvus- ja kultuuriseltside
taotlused. Võtsime arvesse
mitmeid kriteeriume, muuhulgas näiteks seda, kas seltsi
liikmed on Jõhvi elanikud või
mitte, millistel üritustel nad esinevad, mida korraldavad, kas
nad esindavad meie omavalitsust riiklikul või rahvusvahelisel tasemel ja nii edasi.“
Kõige selle tulemusena said
Tamara Põlevina sõnul praktiliselt kõik taotlused rahuldatud ulatuses, millega taotlejad
olid arvestanud.
„Meie prioriteedid jaotusid
järgmiselt: esmalt rahvusseltside rahastus, seejärel pööra-

sime tähelepanu kultuuriseltsidele ja sealt edasi erinevatele
väikestele mittetulundusühingutele. Käesolevaks aastaks
esitati kokku 80 rahastustaotlust,“ selgitas vallavolikogu
liige, lisades, et tänu vastu
võetud otsuste läbipaistvusele
leidsid need volikogus toetust.
Kultuurikomisjon on pööranud
samuti tähelepanu haridusasutustele, huvikoolidele, linnagaleriile ja raamatukogule.
„Mis puudutab huvikoole, siis
suhtleme nendega tihti ja teame,
et nende kõige suuremaks
probleemiks on pedagoogide
palgad, mis ei ole olnud piisavalt konkurentsivõimelised.
See on üks põhjuseid, miks
huvikoolidel on vahel raskusi
leida tööle noori spetsialiste.
Sel aastal tõusid huvikoolide
õpetajate palgad, kuid mitte
veel sellele tasemele, nagu
oleksime soovinud. Kuid meil

Tamara Põlevina rõhutab, et
paljusid kultuuriüritusi külastavad eelkõige pensionärid
ja teised eakad inimesed. See on
hea märk, mis näitab, et meil on
aktiivsed ja huvitundvad pensionärid, kuid probleem seisneb
selles, et tihti on üritused nende
jaoks liiga kallid.
„Loomulikult on pensionäril
keeruline maksta sümfooniakontserdi või balletietenduse
pääsme eest, seepärast teen
ettepaneku vaadata üle rahalised võimalused, et pakkuda
eakatele osalist kontserdipiletite kompensatsiooni ja viia
ellu vastav eakatele mõeldud
toetus,“ teeb volikogu liige
ettepaneku. Ta lisas, et antud juhul on kindlasti oluline
uurida järele, millised on eakate
inimeste huvid ja vajadused.
Kultuurikomisjoni liige on
veendunud, et kultuur pole

mitte ainult kunst, vaid ka linnakeskkond.
„Välitingimustes kasutatavad
spordiseadmed, jalgrattateed,
võimlaus veeta Jõhvi tänavatel
aktiivselt aega on samuti osa
kultuurist. Eelkõige seetõttu
toetan alati kahel käel sarnaseid projekte ja meie komisjon
peab neid samuti hädavajalikuks. Samuti tahaks parandada
oluliselt kommunikatsiooni,“
sõnab Tamara Põlevina. „Vaja
oleks luua teatud sorti „kuum
liin“, mille kaudu saaksid
inimesed anda tagasisidet, kiita või teha kriitikat. Ainult sellisel juhul muutub Jõhvi heaks
tehtav töö täisväärtuslikuks ja
liigub õiges suunas,“ sõnab volikogu liige.
„Peale selle tahaks süvendada
noortele suunatud tööd. Jah,
meil on palju üritusi ja tegevusi
lastele ning noortele, kuid sama
oluline on, et pakutaks välja
midagi uut, selleks et noored
inimesed ei kardaks end väljendada ja avaksid ennast. Mulle
meeldiks väga, kui õnnestub
näiteks tutvuda ja seada sisse
koostöö noorte inimestega, kes
korraldavad noorteüritusi endises politseihoones (hoonet
haldab MTÜ Linnaprojektid –
JT), kultuurikomisjoni esindajana olen sellisest koostööst
väga huvitatud.“
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv
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Aljona Tuomi: aasta ja kolm kuud Aasias kahe
lapsega, tagasitulek Jõhvi ja šokolaaditegu
Toimetuselt: Alustame uut rubriiki „Meie inimesed“, kus toome esile meie oma inimesi, kes elavad Jõhvis või selle lähedal. Millised on meie
inimesed ja millega nad tegelevad?
Saage tuttavaks Aljona Tuomiga, kes on kolme poisslapse ema, kunstnik, võlumuinasjuttude autor, vegankokk, joogatreener ja ettevõtlik
perenaine, kes valmistab kodus šokolaadi.
Võtta kaks last ja põrutada
otsejoones Aasiasse, elada
seal hostelites, uidata metsaradadel, ujuda ookeanis ja seigelda kaugetes maades – kõik
see on Aljonale omane.
Aljona Tuomi on elanud Jõhvis
terve oma teadliku elu. Ta on
käinud siin lasteaias, koolis ja
kunstikoolis. Alati on ta tahtnud reisida. Esimeseks suuremaks reisiks kujunes talle reis
Indiasse, kus ta elas koos mehe
ja kahe lapsega pool aastat.
„Reisimisest olen unistanud
juba lapsepõlvest alates. Mulle
tundus, et kõige ahvatlevam
viis elada on elada mitmes
kohas ja näha maailma. Vanematega sõitsime alatasa kuhugi. Mulle meeldib olla kuhugi
teel, tunnen end elusana, kui
näen, et pilt minu ümber muutub, mitte ei püsi kogu aeg ühesugune. Kasvasin üles unistades,
et kunagi, kui suureks saan,
suundun sinna, kuhu tee mind
viib,“ räägib Aljona.
„Võtsin lapsed ja sõitsin Indiasse“
Aastaid hiljem sai reisimine
tõelisuseks. Pere elas Indias
pool aastat tänu sellele, et seal
oli võimalik teha kaugtööd.
„Sõitsime sinna täiesti iseseisvalt, elasime kogu selle
aja ühes Lõuna-Indias asuvas
paigas. Minu jaoks oli tegemist meeldejääva kogemusega, mille käigus kohtusime
inimestega, kes reisivad pidevalt ringi. Kui nägin, et see ei
ole üldse nii hirmus, kui võis

arvata, siis hakkas see mõte
minus kasvama uskumatu kiirusega.“
Isegi pärast seda, kui naasti
tagasi Eestisse, haaras Aljona kinni igast võimalustest, et
kuhugi reisida. Tõsi, ajaliselt
ei olnud reisid enam nii pikad.
„Kui pean kaua ühe koha peal
elama, siis kiilun sisuliselt kinni ja tunnen, kuidas energia
minust kaob. Kui reisin, siis
tunnen, et olen elus,“ sõnab
Aljona.
Elu läks edasi ja juhtus paraku
nii, et Aljona läks mehest lahku ja pärast lahutust kolis koos
oma kahe lapsega Tallinnasse
elama. Ühel hetkel (2017. aastal) mõistis ta, et mitte miski ei
hoia teda Eestis kinni. Ta pakkis asjad, ostis endale ja lastele
lennupiletid, tegi viisad ja …
sõitis Indiasse. Nõnda sai alguse tema imetore reis Aasiasse,
mis kestis enam kui aasta.
„India oli minu jaoks juba tuttav paik. Tõsi, sel korral otsustasin peatuda Goas. Taolise
otsuse tingis asjaolu, et meie
eluase oli korraldatud Goasse
ja lastega reisides tahtsin algselt saada kas või mingisugustki tuge,“ räägib Aljona.
Neile, kes armastavad kõike
väga täpselt ette planeerida,
selline plaan ilmselt ei sobiks.
Aljona oli mõelnud, et Indiasse
jõudes otsib ta tööd ja leiab sobiva eluaseme.
„Olin varasemalt endale varunud väikese „finantspuhvri“,
pisut üle tuhande euro. Arvasin, et sellest meile esialgu
jätkub, lootes leida hiljem töö,
ükskõik millise.“
Täpselt nii läkski. Aljona
tegi hennamaalinguid, täitis
kunstnikuna väikeseid tellimusi, seadis end sisse vene koolis, kus hakkasid käima tema
lapsed ja kus ta õpetas lastele
joogat.
Sealt saadud tulu aitas katta kooli eest makstavat tasu.
Õhtuti töötas Aljona kohvikus
kokana ja tegi kaugtööd kunstniku ja disainerina, täites interneti kaudu tulnud tellimusi.
„Mõtlesin algusest peale, et ma
ei kuluta mitte millegi peale

ja äärmisel juhul tulen tagasi
Eestisse. Kuid see oleks olnud
suur kaotus, kui oleksin hirmu
pärast tundmatu ees loobunud
oma unistustest,“ räägib Aljona ja lisab, et Goa oli mõnes
mõttes hea koht, kust alustada, kuna seal on küllalti hästi arenenud infrastruktuur,
kohapeal on võimalik saada
kvaliteetset ja võrdlemisi odavat meditsiiniabi. Seal on ka
koolid vene keelt kõnelevatele
lastele.
Goas elas Aljonaga koos
poegadega kokku viis kuud,
kellest vanemal täitus sel
ajal seitse aastat. Sealt edasi
suundusid nad kuuks ajaks
Põhja-Indiasse.
Järgmiseks peatuspunktiks kujunes Nepal.
„Nepalis kavatsesime olla
paar nädalat, tutvuda seal kohalike tavadega, kuid meile
meeldis kohapeal nii väga, et
olime seal koguni kolm kuud,“
muigab Aljona.
Nepali jõudis pere suvel, kui
lastel algas vaheaeg ja nad ei
pidanud koolis käima. Samal
ajal tuli Aljonale küllaltki ma-

hukas kunstitellimus ja tal tuli
töötada toas arvuti taga. Kuid
lapsed veetsid mõnusalt aega,
nautides sooja kliimat ja mängides naabruses elavate Nepali
lastega.
Eestisse tagasi jõuti viiekesi
Reis mitte ainult ei täitnud
Aljona ammuse unistuse, vaid
juhtus koguni nii, et Aljona
kohtas selle käigus tulevast
elukaaslast. Koka ja joogatreeneri Jevgeniga tutvus Aljona juba Goas elades, kuid
asjaolude sunnil pidi mees
sõitma tagasi Venemaale, kus
ta elas. Hiljem kohtusid nad
Taimaal ja jätkasid koos reisimist.
„Ženja lahkus omal ajal Peterburist Aasiasse seetõttu, et
mitte miski ei hoidnud teda
enam Venemaal kinni. Ta reisis
ja töötas vabakutselisena erinevate projektide kallal. Hiljem saime tuttavaks ja mõistsime üsna kiiresti, et tahame
koos olla,“ räägib Aljona.
Üksteist õnnelikult leidnud
paar otsustas anda elu veel
ühele ilmakodanikule. Terve
pere naasis Eestisse kaks kuud

Uudised Kunstikoolist
Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursil
Haapsalus pälvis Jõhvi Kunstikoooli õpilane Jannika Korolkova
(juhendaja Irina Baleva-Stüf) oma kolmiktööga “Ootused ja
reaalsus” II preemia (300€).
Žürii sõnul on Jannika tööd jõulised, dünaamilised ning
humoorikad ja eristuvad eripärase kollaažitehnika ning teksti
teravmeelse kasutamise poolest kompositsiooni osana.

Ilonini Imedemaal toimunud autasustamisel, oli Jannikat
toetamas ka 2. kursuse fännklubi.
Kooli galeriis avavad 5. märtsil kell 17.00 oma maali- ja
fotonäituse õpetajad Irina Baleva-Stüf ja Anatoli Stüf. Selle
näitusega avame ühtlasi kooli 50. juubeliaasta ürituste rea.
Mati Rautso

enne Aljona kolmanda lapse
sündi.
„Ma tegelikult ei tahtnud üldse
Eesti külma kliimasse tagasi
tulla, kuid sain intuitiivselt aru,
et pean mõneks ajaks tagasi tulema. Pealegi pidid vanemad
lapsed minema kooli ja kõige
noorem oli kohe-kohe sündimas. Meile tundus, et on hea,
kui laps sünnib kodumaal,“
naeratab Aljona.
Kui nad 2019. aasta algul Eestisse jõudsid ja end koduses
Jõhvis sisse seadsid, liitus
Aljona vanem laps teise klassiga poole aasta pealt. Aljona
räägib, et kuna laps oli reisimise ajal koduõppel, siis ta ei
kujutanud ette, kuidas koolis
sellisesse eluviisi võidakse
suhtuda. Kuid õnneks osutusid
noore ema kartused asjatuteks.
„Tuli välja, et vene põhikoolis
on suurepärased õpetajad ja direktor, kes mõistsid meie olukorda ja leidsid testide põhjal,
et poeg võib õppeaasta keskel
alustada õpinguid teises klassis.
Eelmise aasta septembrist
läks kooli ka keskmine poeg,“
sõnab Aljona.

Mis saab edasi?
Praeguseks käivad Aljona
vanemad lapsed koolis ja
noorem on juba kümne kuu
vanune. Koos mehega teevad
nad kodus veganitele sobivat
šokolaadi, mille valmistamisel ei kasutata loomset päritolu
rasva ja tavalist suhkrut.
„Täidame seni vaid väiketellimusi ja „kompame“ turgu.
Kogu rahaga, mida teenime,
arendame oma tegevust. Hiljuti viisime toodetele läbi
laboratoorsed uuringud, kuna
tahtsime veenduda, et meie
šokolaad on kvaliteetne ja
väärt inimestele pakkumist.
Praegu oleme taotlemas spetsiaalset luba, millega saame
hakata väikeseid partiisid saatma poodi müügile,“ räägib
Aljona.
Kuidas on lood reisimisega?
Aljona on kindel, et kunagi sõidavad nad armastatud
Aasiasse tagasi, siis juba
viiekesi.
Jevgenia Parv
Foto: Aljona Tuomi eraarhiiv

4 Безопасность

ВЕСТНИК ЙЫХВИ

Обзор правопорядка в городе и волости Йыхви
В течение прошлого,
2019 года, в ИдаВирумаа было
зарегистрировано
3268 преступлений,
из них 307 – в городе
Йыхви. В нашем регионе, как и в прошлые годы, основные
преступления – это
преступления против личности, против
имущества и дорожно-транспортные.
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Берегите свою жизнь: если у вас печь или камин, установите датчик угарного газа!
29 января медики скорой помощи, прибывшие в районе
11 утра в Тамсалу (волость
Тапа) обнаружили двух пожилых людей без сознания.
Почти сразу выяснилось, что
79-летняя женщина, к сожалению, умерла. Мужчина 78 лет
был доставлен в Ракверескую
больницу. Вердикт медиков –
отравление угарным газом.
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Источники угарного газа
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Что делать, если сработал
датчик угарного газа?

Спасательный департамент
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fotouudis 5

JÕHVI TEATAJA

Fotouudis

Jõhvi austas tublit noorsportlast

Jõhvi Raekojas toimus 13. veebruaril pidulik vastuvõtt Savva Novikovile, kes on
tubli noorsportlane.
Savva õpib Jõhvi põhikoolis ning tegeleb
spordiga Jõhvi spordikoolis.
25. jaanuaril toimus Tallinnas TV 10
Olümpiastarti 49. hooaja II etapp, kus
vanema vanuserühma poiste
60 meetri tõkkejooksu uued rekordnumbrid on 8,65. Rekordiomanikuks sai
Savva Novikov, kes võistles
ka kaugushüppes, kus ta saavutas 63
võistleja hulgas tubli 8. koha.

Savva osales vastuvõtul koos isa Sergei
Novikoviga, kohal oli ka treener Viktor
Predbannikov.
Noorsportlast õnnitlesid vallavanem
Max Kaur, vallavolikogu esimees Eduard
East, abivallavanem Aleksei Naumkin,
spordikomisjoni esimees Arthur Seppern
ning volikogu liige Jekaterina Vassiljeva.
Savva ei tegele ainult spordiga, vaid
õpib ka muusikakoolis kitarri erialal.
JT
Foto: Jevgenia Parv

Jõhvis tähistati sõbrapäeva

Reedel, 14. veebruaril tähistati Jõhvi
gümnaasiumis kultuuri- ja huvikeskuse
eestvedamisel valentinipäeva.
Kohaletulnud said osa meeleolukast
diskoteegist, kuulajatele-vaatajatele
esinesid legendaarsed räpparid projektist Genka/Paul Oja.

Sõbrapäeva üritusest olid oodatud osa
võtma kõik Jõhvi elanikud, hoolimata
nende vanusest.
JT
Foto: Aleksandr Smirnov

6 teated

JÕHVI TEATAJA

Kultuurikalender
Raekoja saalis

1. märtsil kell 13.00 eri rahvuste klubi “Landõš”
29.märts kell 13.00 eakate klubi “Hõbejuus”
Raamatukogus
7.03 kell 12.30: naistepäeva eri! Külas Marina Kaljurand ja
meeskoor Kaevur
18.03 kell 14.00 Kohtumine Mihkel Rauaga
26.03 kell 17.30 Barbi Pilvre “Minu Vormsi” esitlus
4., 11., 18., ja 25.03 kell 16.00 mixed media töötuba. Esemete
dekoreerimine mixed media tehnikas
Kontserdimajas
15. märtsil kell 12.00 laste ja noorte lauluvõistlus “Jõhvi laulukevad 2020”
20. märtsil kell 17.00 noortepidu LIKE BOOM
24.-26.märts k.10.00 Ida-Virumaa kooliteatrite festival
28.märts k. 13.00 H.Hindpere laulude päev “Kõnnib kevad...”
Märtsiküüditamise mälestuskivi juures Kaare tänaval
25. märtsil kell 11.00 Märtsiküüditamise mälestusminutid

Kuni 1. aprillini 2020 saab vallavalitsusele esitada nende
inimeste nimesid, kes väärivad valla aukodaniku tiitlit

Jaanuaris registreeriti 10
väikese vallakodaniku sünd:
Dariina Gorelov
Elina Tšaltseva
Artjom Kotov
Armin Rooden
Miron Novožilov
Mark Paju
Maximus Žuravov
Karl Pullerits
Stig Viljaste
Frank Metsatalu
Veebruaris tähistavad sünnipäeva järgmised väärikas
eas vallakodanikud:
99
Emilia Esolainen 17.02.
96
Natalia Jefremova 24.02.
95
Arnold Jaanus 7. veebruar
Galina Strelkova 23.02.
94
Endla Paesalu 25.02.
92
Paulina Tallermo 10.02.
Jevdokia Filippova 17.02.
Evi Kundel 20. veebruar
Alexey Grishin 23.02.
91
Ekaterina Bronnikova 6.02.
Vilhelmina Roost 7.02.
Jelena Järveläinen 18.02.
90
Linda Ello 1. veebruar
Hilda Põllu 20.02.
89
Zinaida Markina 2.02.
Aili Jõgisoo 5. veebruar
Maret-Mai Višnjova 22.02.

Linda Kärber 23.02.
Ekaterina Kozlova 2.02.
Anastasia Filippova 3.02.
Meinhard Rebban 4.02.
Iya Planina 14. veebruar
Liidia Vassiljeva 15.02.
Solomon Valdas 20.02.
Adine Sommer 26.02.
Aleksandra Jerohno 27.02.
87
Raisa Gryaznova 17.02.
Zinaida Matus 27. veebruar
86
Helgi Virunurm 4. veebruar
Heino Oja 6. veebruar
Valentina Upoljova 15.02.
Boris Kashitsin 20.02.
85
Veera Ivanova 14. veebruar
Antonina Veydyger 14.02.
80
Endla Lipp 10. veebruar
Valentina Bocherova 12.02.
Vladislav Yatskovskiy 13.02.
Tiiu Rebassaar 13. veebruar
Galina Lutsenko 19.02.
Lenida Vatter 20. veebruar
Valentina Flier 21. veebruar
Antonina Egorova 23.02.
Galina Klimaševitš 25.02.
Evdokia Kammori 26.02.
75
Ene Kullus 5. veebruar
Anne Rahuoja 13. veebruar
Maria Teder 20. veebruar
Linda Putkemaa 24.02.
70
Anatoly Rogach 1. veebruar
Ekaterina Spelman 3.02.
Nataliya Starogorodtseva
3. veebruar
Jevgeni Tomassov 3.02.
Ülla Kask 10. veebruar
Sirje Nõmmeloo 12. veebruar
Tatjana Korb 16. veebruar
Mikhail Popov 19. veebruar
Vladimir Drobõšev 26.02.
Tiiu Lepik 28. veebruar

Jõhvi vallavalitsus teavitab

Alates 25.veebruarist 2020 on planeeritud Narva mnt
all olevate tehnovõrkude vahetus ja rajamine (kanalisatsiooni-, vee- ja sadeveetrassid). Kaevetööde tõttu tee
muutub kitsamaks, mis võib tekitada raskusi autode parkimisega ja juurdepääsuga hoonetele, sh asutustele (Sipsiku lasteaed,
Jõhvi Vene Põhikooli, ujula jm).
Kuna liikluskorraldust on muudetud, tuleb juhinduda liiklusmärkidest
või/ja reguleerijate korraldustest. Piiranguid kehtestatakse vastavalt
toimuvale tegevusele. Valmis tuleb olla liiklusummikute tekkimiseks
ning piiranguteks hoovidesse sissesõitmisel.
Täname mõistva suhtumise eest!
Jõhvi vallavalitsus

Kandidaate võivad esitada kõik. Ettepanekut tuleb põhjendada, sealhulgas kirjeldada, millega kandidaat Jõhvi elu edendamisel silma on
paistnud. Oma ettepanekud võib tuua volikogu kantseleisse aadressil
Kooli 2 või saata e-posti aadressil maire.lumiste@johvi.ee.
Aukodaniku tiitel antakse üle 16.mail Jõhvi päeva pidulikul vastuvõtul
Raekoja saalis.
Seni on Jõhvi aukodanikuks valitud Jõhvi esimene linnapea Harald
Rooks, Eesti Põlevkivi kauaaegne juht Väino Viilup, tantsuõpetaja
Helju Tori, muusikapedagoog Endla Jaanus, rahvusvähemuste liikumise edendaja ja kunstipedagoog Margarita Ostroumova, kauaaegne
sotsiaaltöötaja Gale Popova, ajaloouurija Lembit Kiisma (postuumselt), teatrimees Eugen Vaher, kauaaegne volikogu liige Viktor Nikolai,
poksitreener Priidik Kippar, Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur,
kauaaegne linnapea Aavo Keerme, aukaevur Endel Paap ning endine
gümnaasiumi direktor ja volikogu juht Vallo Reimaa,tunnustatud pedagoog Sirje Koitmets ja rahvatantsujuht Voldemar Berelkovski.

Jõhvi Vallavolikogu algatas Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu
detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilist hindamise koostamise.

Eesti Pank 100: riigi rahaasjade süda

Alates 5. veebruarist saab Jõhvi kontserdimaja III korrusel külastada
Eesti Panga 100. aastapäevale pühendatud rändnäitust „Eesti Pank
100: riigi rahaasjade süda”. Näitus tutvustab kontrastide kaudu, kuidas
on saja aastaga muutunud Eesti inimeste ostujõud ja raha liigutamine
inimeste vahel.

Planeeringuala hõlmab Jõhvi linna Pargi 37a kinnistut (katastritunnus
25301:013:0063, elamumaa 100%, pindala 1523 m²).
Planeeritav ala piirneb põhjast Pargi 27c (katastritunnus 25301:013:0007,
ärimaa 100%, pindala 4824 m²) ja Pargi 27k (katastritunnus 25301:013:0080,
ärimaa 100%, pindala 791 m²) kinnistuga, idast Pargi 39 (katastritunnus
25301:013:0033, ärimaa 100%, pindala 10281 m²) kinnistuga, lõunast Pargi
tänav L11 (katastritunnus 25301:013:0071, transpordimaa 100%) kinnistuga,
läänest Pargi 37/2 (katastritunnus 25301:013:0062, elamumaa 100%, pindala
336 m²) ja Pargi 33a (katastritunnus 25301:013:0130, elamumaa 100%, pindala
1675 m²) kinnistuga.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Pargi 37a kinnistu juhtotstarve elamumaast ärimaaks ning planeerida sinna kuni 2. korruseline kaupluse- ja kontorihoone, kuni kaks 1. korruselist abihoonet ehitisealuse pinnaga
kokku kuni 600 m² ja aiaga piiratud laoplats-parkla. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsu tee kinnistule, parkla, tehnovõrgud, haljastus ja heakord.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla
üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr
127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud katastriüksuse juhtotstarve elamumaa ja sellest tulenevalt tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks.
Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses (aadress: Kooli 2, Jõhvi) ja valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja
planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register
/ DP-172.
Riho Nõmmik, planeerimisspetsialist, 5302 0557, riho.nommik@johvi.ee

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 11.02.2020 korraldusega nr 1895
avatud menetlusena “Jõhvi linna Rahu tn 38 maa-ala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamiseks liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtete osas”.

Jõhvi linna Rahu 38 kinnistul kehtib Jõhvi Linnavolikogu 20. juuli 2006 määrusega nr 29 kehtestatud Jõhvi linna Rahu tn 38 maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud muu-hulgas parkimise alad, juurdepääsud krundile
ning säilitatav väärtuslik kõrghaljastus. Soovides suurendada parkimiskohtade
arvu Rahu 38 kinnistul esitas maaomanik projekteerimistingimuste taotluse
eesmärgil täpsustada detailplaneeringus kajastatud liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotlusele on lisatud kavandatava
sõiduautode autoparkla eskiis.
Ehitusseadustiku § 27 lg 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolul
anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Sama
paragrahvi lg 4 punkti 7 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega
asjakohasel juhul krundi haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku §-s 27 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena.
Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta
ettepanekuid ja vastuväiteid.
Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta
tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või
e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 12. märtsil 2020.a.
Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul,
mis toimub 15. märtsil algusega kell 16:00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli
2, Jõhvi).Juhul, kui ettepanekud ja vastuväided ei esitata, avalik arutelu ei toimu.
Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga ning
Jõhvi Rahu tn 38 maa-ala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Valla
kodulehel või Jõhvi Vallavalitsuse infolauas (Kooli 2, Jõhvi).

