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Head Jõhvi valla elanikud, hoidke end
viiruse eest
Jüri Konrad
Jõhvi vallavanem
Jõhvi Vallavalitsus jälgib
COVID-19 situatsiooni Eestis.
Tänased arengud näitavad
et see väga leviv ja kuri
viirus on tagasi ja selleks, et
meie igapäevane elu oleks
võimalikult vähe häiritud,
peame käituma targalt.
Säilitame võimalikult tavapärase
töörütmi
Haigena või vähimagi kahtluse
korral püsime kodus.
Jõhvi lasteaiad, põhikoolid,
raamatukogu, noortekeskus,
huvi- ja kultuurikeskus töötavad,
aga piirangutega, mis jõustusid
28. novembrist. Gümnaasiumid
on distantsõppel.
Piirangutest loe lk 2.
Täpsemat infot saab otse valla
veebilehelt või asutusest.
Vallavalitsuses on tagatud
kodanike vastuvõtt vastuvõtuaegadel, kuid ilma tungiva
vajaduseta palun mitte asutusi
külastada.
COVID-19 viiruse järjest laiaulatuslikuma leviku tõttu palume oma küsimustega Jõhvi
vallavalitsuse ametnike poole
pöörduda telefoni või e-kirja teel
ning võimalusel vältida füüsilist
kohaletulekut.
Avaldused saab saata elektroonselt allkirjastatuna e-posti
aadressile: johvi@johvi.ee või
pannapaberkandjal postkasti.
Vallavalitsus on valmis otsekohe
käivitama ka eriolukorra ajal
telefoninumbri riskigruppidele
hädavajaliku toidukauba ja
ravimite kojukandeks.
Kui vaja anname teenuse käivitumisest eraldi teada ja samuti saab
täpsemat infot küsida kas otse
vallavalitsuse telefoninumbrilt
+372 336 3741 või piirkonna
sotsiaalametniku käest. Jagame
seda infot ka külaseltsidele ja
külavanematele.

Märkame oma lähedasi ja
abivajajaid
Praegusel ajal vajame rohkem
kui ühelgi muul ajal tähelepanu
ja märkamist. Riskigruppidele
hädavajaliku toidukauba ja
ravimite kojukandest oli juba
juttu. Kui teate kedagi, kes võib
olla ei oska ise abi otsida, siis
ulatage oma abikäsi. Aga võib
olla veel olulisem on märgata
neid, kellele praegune olukord
on tekitanud vaimse tervise
probleeme. Sügis, pimedus,
udu, eraldatus, negatiivsed
uudised – see kõik võib mõjutada
nii noori kui vanu. Vajadusel
lihtsalt vestelge lähedase, sõbra
ja naabriga ja julgustage kas
abi otsima või kontakteeruge
sotsiaalteenistusega.
Hangime infot usaldusväärsest
allikast
Hangime infot usaldusväärsest
allikast. Kutsume jälgima
riigi ametlikke infokanaleid
ja jagama edasi ainult seda
informatsiooni, mis on nende
allikate poolt kinnitatud.
Lisainfot saab aadressidelt www.
kriis.ee , www.terviseamet.
ee ja riigiinfo telefonilt 1247.
Valitsusasutuste kodulehtedelt
leiab juhiseid ja soovitusi, samuti
vastuseid korduma kippuvatele
küsimustele.
Väga kriitiliselt tuleb suhtuda
igasugustesse „külapeal“
levitatavatesse juttudesse –
vandenõuteooriatesse ning
maskivastaste agitsioonidesse või
internetis levivasse teabesse. Nii
ohu ala-, kui ülehindamine ei ole
kellegi huvides.
Valitsus plaanib toimetulekutoetuse saajatele eraldada
maske.

TÄHELEPANU!
COVID-19 viiruse järjest
laiaulatuslikuma leviku
tõttu on vallamajja
sissepääs piiratud.

Käitume
vastutustundlikult!

Ailar Holzmann
Ida päästekeskuse juht
Tänane COVID-19 viiruse levik
ja nakatunute arv Ida-Virumaal
ei ole kaugeltki võrreldav
kevadise eriolukorra ajaga, täna
on olukord palju keerulisem.
Viiruse kiire levik töökohas,
koolis, pereringis, huviringis,
spordisaalis, lasteaias,
sõpruskonnas on pannud IdaVirumaa olukorda, millises
me varem ei ole olnud. Riik,
kohalikud omavalitsused,
riigiasutused, tööandjad
pingutavad kõvasti, et viiruse
levikut peatada, võetakse
vastu piiranguid ja otsuseid,
korraldatakse ümber tööd.
Head Jõhvi valla inimesed,
käitume täna õigesti,
käitume vastutustundlikult,
täidame neid nõudeid,
mida ütleb teadusnõukoda,
meditsiiniinimesed, Vabariigi
Valitsus. Kanname maski,
hoiame teiste inimestega
ohutut distantsi (2+2), jääme
koju kui oleme haiged,
testime esimesel võimalusel,
ka väheste haigusnähtude
korral pöördu perearsti poole,
tähistame aastalõppu ja jõule
teisiti - jätame ära suuremad
kogunemised ja peod. Kui
me täna käitume õigesti ja
vastutustundlikult, siis me
saame sellest raskest olukorrast
üle.
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Uus põhikool alustab tööd
2022. aasta 1. septembril
Nii õpilased kui nende
vanemad ootavad
kannatamatult uue
põhikooli hoone
ehitust. Praegu asuvad
õppeklassid endises
„Eesti Põlevkivi“
kontorihoones
aadressil Jaama tn 10.
Nagu kinnitas Jõhvi abivallavanem
Toomas Nael, tuleb objekt üle anda
õigeaegselt 2022. aasta suvel, see
aga tähendab, et alates 2022. aasta 1.
septembrist hakkavad lapsed õppima
uues hoones, mille projekteeris arhitektuuribüroo Kauss Arhitektuur
OÜ koostöös projektibürooga Esplan
OÜ (nemad projekteerisid ka Jõhvi
Riigigümnaasiumi).
„Me ootasime koostatud projekti
ekspertiisi tulemusi 1. novembriks,
kuid need tulid isegi varem – oktoobri

lõpus – ning saadeti kohe projekteerimisfirmale, kellel on vastavalt
lepingule 30 päeva, et esitada lõplik
projekt juba arvestatud muudatustega,
mida ekspertiis vajalikuks pidas.
Lõplikus projektis peavad olema kõik
muudatused sisse viidud ja puudused
kõrvaldatud“, selgitas Nael.
Pärast projekti kättesaamist korraldab
vallavalitsus hanke ehitustööde tegemiseks.
„Meil on täielik valmisolek“, väljendas kindlustunnet vallavanem Jüri
Konrad.
„Me ootame piisavat arvu hankes
osalejaid ning oleme kindlad, et
valime sobiva firma. Loodame,
et ehitustööd algavad 2021. aasta
kevadel. Objekti üleandmine peab
toimuma 2022. aasta augustis, nagu
ka varem planeeritud“.
See on rahvusvaheline hange, mis
peab kestma vähemalt 45 päeva, lisaks
on osalejatel õigus see vaidlustada
juhul, kui tellija valikuga nõus ei
olda. „Kooli ehitust finantseerib

osaliselt riik, sellel on range
tingimus: anda objekt üle 2022. aasta
augustis. Vallavalitsus aga seadis
veel varasema eesmärgi – 2022. aasta
juuli“, kommenteeris vallavanem Jüri
Konrad.
Tuletame meelde, et uus põhikool
ühendatakse köetava galerii abil
Riigigümnaasiumi ja Spordikooliga,
mis saab õpilastele logistiliselt
väga mugavaks lahenduseks.
„Ehitatavas koolis on ette nähtud
täiesti uued köögi ja söökla ruumid
120 inimesele üldpinnaga ligi 200
m²“, lisab Jõhvi abivallavanem
Evelyn Danilov, „aga ka ruumikas
raamatukogu,
lugemissaal
ning
seminariruum, kokku üle 100 m².
Kusjuures need ruumid on võimalik
vajadusel üheks liita“.
„Tõepoolest,
vastavalt
kokkuleppele
hakkavad
ristkasutuses olema söökla ruumid (kaasa
arvatud köök), meditsiinikabinet ja
kõiki koole ühendav galerii“, lisas
Toomas Nael, „kokku üle 240 m²“.
„Tahan ära märkida, et hoone siseõue

on ette nähtud ka avatud 200 m²
suurune terrass 1. korruse katuse
tasapinnal, see on kahest küljest tuule
eest kaitstud ning avaneb tõusva
päikese poole“.
Projekti finantseeritaks investeerimisprogrammi
„Põhikoolivõrgu

korrastamine perioodil 2014-2020“
teise ettepanekute esitamise vooru
raames, tegemist on meetme
„Koolivõrgu korrastamine” alategevusega.
Jõhvi Teataja

Lisaeelarve eelnõu olulisemad
punktid

PIIRANGUD IDA-VIRUMAAL

November on aktiivse järgmise aasta eelarve koostamise kuu. Järgmise
aasta eelarve on suure tähtsusega
dokument, millele toetub kogu vallavalitsuse töö 2021. aastal.

Avalikud üritused ja
koosolekud, kultuuri- ja
meelelahutusvaldkond,
kirikud

Aktiivne eelarve arutelu käib ka
koalitsioonis. Jõhvi vallavolikogu
koalitsiooni järjekordse istungi käigus
otsustati täiendada järgmise aasta
eelarvet alljärgnevate punktidega:
1. Esmakordselt on Jõhvil kaasav
eelarve. Selle pilootsumma ei ole
suur – 20 000 eurot, kuid juhul, kui
leidub huvitavaid projekte, mida
vallavalitsus otsustab toetada, saab
summat suurendada.
2. 200 000 soovitakse eraldada uue
mänguväljaku ehitamiseks (heakorrastamiseks ja laiendamiseks). Rakvere tänaval asuvat linnaelanike ja laste poolt armastatud laste
mänguala suurendatakse oluliselt
uue mängu- ja sportimisala ning
puhkeala võrra. Planeeritakse see
mänguväljak välja ehitada juba 2021.
aasta suveks. Projekt on seisus, kus
rahvasaadikud on otsustanud osta
eraisikult ära mänguväljaku laiendamiseks ning projekteerimise
alustamiseks vajaliku maa.
3. Tähelepanuta ei saa me jätta ka
raudteejaama: lähiajal ostetakse
jaam koos külgneva territooriumiga
riigilt välja (esialgne maksumus –
17 000 eurot). Järgmisel aastal soovime korraldada ideekonkursi, kaasates Jõhvi elanikke arutama, milline tulevik ootab jaamahoonet, kas
see muutub teatud kunstiobjektiks,
loominguliseks ruumiks, kas selle
välimus muutub või jääb endiseks.
On tehtud ettepanek suurendada
eelarvet 40 000 euro võrra jaamahoone projekteerimiseks ning väiksemateks sisetöödeks.
4. 110 000 eurot soovitakse eraldada

valla kalmistu heakorrastamiseks,
konkreetsemalt teede remondiks ja
kiviaia ehitamiseks ala perimeetrile.
5. Kahjuks oleme silmitsi inetu olukorraga, kus eelmine koalitsioon lasi
lammutada endise politseihoone
juures asuva skate-pargi, kuid ei
pakkunud seal tegutsenud lastele
mingeid muid võimalusi. Praegu on
meil valmis uue skate-pargi projekt
ning olemas on 70 000 selle ehitamiseks (juba jooksva aasta eelarves).
Uus skate-park ehitatakse ABC ehituskaupluse ning Grossi kaupluse
vahelisele alale. Koalitsioon leidis,
et selle projekti elluviimiseks tuleb
planeerida veel 70 000 järgmiseks
aastas, et täielikult varustatud skatepark valmis saaks.
6. 15 000 plaanime eraldada Jõhvi
valla territooriumile aukodanikele
pühendatud pinkide paigaldamiseks.
7. 5 000 eurot soovitakse eraldada Jõhvi aukodanikele ning Vikerkaaremedali
kavaleridele pühendatud stendi paigaldamiseks Pargi Keskusesse.
8. 15 000 planeerime eraldada Veski
tänava rekonstrueerimiseks, millel
liiklus uuesti kahesuunaliseks muutub.
9. Me ei unusta ka meie haavatavaid
elanikke – hooldekodu asukaid.
60 000 suunatakse hoone tuleohutuse nõuetega vastavusse viimiseks ning teistele hooldekodu
elanike elu parandavatele projektidele, näiteks fuajee sisustamine
ning köögiploki sanitaarremont.
10. 35 000 soovime eraldada kirjanik
Eduard Bornhöhe haljasala loomiseks (vallavalitsuse ja kaubanduskeskuse Passaaž vaheline ala).
11. 10 000 eurot soovime eraldada
Kauni Kodu konkursi läbiviimise toetamiseks.

Alates 28. novembrist hakkab kehtima siseruumides statsionaarsete
istekohtadega saalides nagu teater,
kino, kontserdi korraldamise koht,
samuti jumalateenistustel ning
avalikel üritustel, avalikel koosolekutel ning meelelahutustegevustes
50 protsendi täituvuse piirang.
Kõikjal nimetatud kohtades tuleb
üleriigilisest piirangust tulenevalt
kanda maski või katta nina ja suu,
sellega seoses kehtivad kõik ülalnimetatud erandid.

Osalejate piirarvud: statsionaarsete istekohtadega siseruumides 400, mujal 250; väliüritusel
500. Piiranguid ei kehtestata laste
mängutubades.
Nähakse ette, et väljaspool
statsionaarsete istekohtadega
ala võivad inimesed liikuda
10-liikmeliste gruppide asemel nn
2+2 reeglit järgides.
Üle riigi kehtestatud piirangust
johtuvalt tuleb ka nendes siseruumides kanda maski arvestades
ülalmainitud maskikandmise
kohustuse eranditega.

Piirang hakkab kehtima teiste meetmetega võrreldes hiljem, et etendusasutused ja teised statsionaarsete istmetega kohtades ürituste
korraldajad saaksid teha vajalikke
ettevalmistusi korralduse rakendamiseks.

Huviharidus- ja tegevus, täiendkoolitus ning
täiendõpe siseruumides
Kehtestatakse grupipiirang 10 inimest. Läbiviija peab tagama, et
omavahel ei puutu kokku erinevad
grupid.
Kõikjal nimetatud tegevuste puhul
tuleb arvestada ka üleriigilist piirangut maskikandmise või nina ja suu
katmise kohta, mis ei laiene alla
12-aastastele lastele ning mille kohta
kehtivad ka kõik ülalpool nimetatud
korralduses kehtestatud erandid,
sealhulgas olukorras, kus maski
kandmine ei ole töö ja tegevuse iseloomu tõttu võimalik.
Ühiskasutatavaid esemeid tuleb
desinfitseerida pärast igakordset
kasutamist; teenuse osutaja peab
tagama desinfitseerimisvahendite
olemasolu ja desinfitseerimisnõuete
täitmise vastavalt terviseameti
juhistele.
Ükski nimetatud piirangud ei laiene
täiendkoolituse ja täiendõppe
läbiviimisele, mis on seotud
riigi sõjalise kaitsega, tagamaks
kaitseväelaste, kaitseliitlaste ning
Eestis sõjalise koostöö raames
viibivate välisriikide üksuste

planeeritud väljaõppetsükli
läbiviimine. Samuti ei laiene
piirang sisejulgeolekuvaldkonna
tegevustele.

Sport sisetingimustes
Grupitreeninguid tohib läbi viia
10-liikmelistes gruppides, näiteks
kehtib see aeroobika saalitrennides
ja muus taolises treeningtegevuses.
Piirang ei puuduta alaliidu egiidi all
toimuvat professionaalset ja poolprofessionaalset sporti, sealhulgas
noorte sporti ning õppekavajärgset
sporditegevust. Tagatud peab
olema, et kokku ei puututa teiste
gruppidega.
Siseruumides spordi- või liikumisüritustel võivad koos viibida
ja liikuda kuni kaks pealtvaatajat,
hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, piirang ei kehti
peredele või kui seda ei ole mõistlikult võimalik täita.
Üleriigilisest piirangust tulenevalt
peavad pealtvaatajad kandma siseruumides maski või katma nina
ja suu. Ka siinjuures kehtivad kõik
maskikandmisega seotud erandid.
Kuni 50 protsendi täituvuse tingimus ja 250 inimese piirarv ei
kohaldu spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele
ja poolprofessionaalsele sporditegevusele.
Samuti noorte spordile ning nendele sportlastele ja võistkondadele,
kes osalevad spordialaliidu
poolt korraldatavatel Eesti
tiitlivõistlustel.
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Kultuurikomisjoni esimees: „Ärge hilinege
taotlustega“
Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees
Artur Seppern pöördus vallaelanike,
erinevate mittetulundusühingute ning
kultuuriseltside poole soovitusega
esitada aktiivsemalt taotlusi järgmiseks
aastaks planeeritud üritustele toetuste
saamiseks.

Komisjoni tööst rääkides rõhutab Artur Seppern, et kultuurikomisjonis ei ole sellist pingelist õhkkonda ja vastasseisu nagu
see on Jõhvi vallavolikogu koosolekutel.
„Seda sellepärast, et meil on kultuurilembeline meeskond ning
arutelud on konstruktiivsed“, arvab ta.
Järgmise aasta ideedest – plaanime esile tõsta Jõhvi aukodanikud ning paigaldada nendele pühendatud pargipingid või büstid, tellida Jõhvi ajalugu tutvustava stendi (näiteks Pargikeskusesse), laiendada ja ehitada uue lastemänguväljaku Rakvere
tänaval, millest võiks saada üks parimaid Eestis, teha korda Jõhvi
kalmistu teed ja värava, ehitada välja koerte jalutusplatsi ning
rajada lemmikloomade kalmistu.
Eelarves on ehitada välja skate-park ning palju muud.

„Kõik, mis on seotud finantseerimisega, järgmise aasta eelarvega,
käib enne vallavolikogu ette toomist läbi kõikidest komisjonidest,
erandiks ei ole ka meie kultuurikomisjon, mis vaatab läbi palju
erinevaid taotlusi“, rääkis Seppern.

Kultuur ei tähenda ju ainult üritusi, see on ka linnakeskkond, hea
infrastruktuur, võimalus meeldivalt veeta vaba aega“, loetleb kultuurikomisjoni esimees.

Kultuurikomisjoni esimees selgitas, et komisjon uurib hoolega
kõiki taotlusi, need peavad vastama vahendite eraldamise
korrale, kuid kõige olulisem on need õigeaegselt esitada, vastasel
korral vald lihtsalt ei saa neid järgmise aasta eelarvet planeerides
arvestada.
„Suuri üritusi planeeritakse pikalt ette – need on näiteks
Iseseisvuspäev, Linna päev või festival „Slaavi valgussõnajalaõis“ jne, samamoodi tuleb planeerida ka teisi üritusi.
Mul on palve neile, kes soovivad korraldada huvitavaid
üritusi ning saada vallalt toetust – ärge jätke oma taotlusi

viimasele hetkele, et ei peaks hakkama nende läbiviimiseks
ootamatult raha küsima“, pöördus Artur Seppern Jõhvi elanike
poole, väljendades kahetsust, et mitte alati ei jõua heade
ideedega initsiatiivikad inimesed õigel ajal taotlust esitada.

Artur Seppern mainis ka seda, et 2021. aastal on Jõhvi eelarvesse
esmakordselt planeeritud „Kaasav eelarve“, mis on 21 000 eurot, mis tähendab, et iga linnakodanik võib pakkuda välja oma
huvitava idee või projekti, mille valivadki välja linnakodanikud
rahvahääletusega.
See võib olla üks projekt, aga võivad olla mitu projekti.
JT

Jõhvi uus skate-park ehitatakse kahes etapis: see tuleb
esialgu planeeritust suurem
Demonteeritud vana skateparki asemel rajatakse
ehituskaupluse „ABC“ ja
raudtee vahelisele alale
uus kaasaegne skate-park,
tööd selle rajamiseks on
antud materjali kirjutamise
hetkeks (november)
projekteerimisstaadiumis.

Jevgeni Korniltsev
ehitusprojektijuht)
Projekt on jagatud aladeks: staadioni ümbrus, põhikooli, spordikooli ja kunstikooli ümbrused ning
skate-pargi ala.
Novembris lõpuks sai valmis staadioni sadeveekanalisatsioon ja
kastmistorustiku paigaldus ning valli stabiliseerimine munakividega.
Plaanis on liiva- ja killustikaluste
ehitus, mis sõltub välisõhu temperatuurist. Loodame, et suurema
osa töödest saame lõpetada veel
sellel aastal.

Nagu rääkis Jõhvi vallavalitsuse
projekteerimis- ja ehitusspetsialist
Anton Nesterov, võitis konkursi
„võtmed kätte“ kõikideks tööetappideks sellistele objektidele
spetsialiseerunud firma – Skatepargid OÜ. Nende poolt esitatud
eskiis kooskõlastati vallavalitsusega
ning hetkel koostatakse tööprojekti.
„Kõikide tööde teostamise tähtaeg
on 4 kuud, muidugi sõltub see ka
ilmastikutingimustest kui need kujunevad selliseks, et tuleb ehitustööd

JÕHVI
HARIDUSLINNAKU
EHITUSTÖÖDE INFO

mõnes osas edasi lükata, siis läheb
veidi kauem aega“, selgitas Anton
Nesterov, kinnitades, et juba suvel
saab skate-parki kasutada.
Kuna koalitsioon tegi ettepaneku

Jõhvi
vallavolikogu
esimeheks
sai Aleksei
Naumkin
23. novembril valiti
Jõhvi vallavolikogu
istungil häälte-

eraldada täiendavad vahendid sellele
objektile, algab pärast esimese
etapi lõpetamist teine – skate-pargi
territooriumi
laiendatakse
ning
täiendatakse elementidega, mis hu-

enamusega uueks vallavolikogu esimeheks
Aleksei Naumkin.
Aleksei on kauaaegne Jõhvi elanik,
tal on magistrikraad õigusteaduses,
kümneaastane töökogemus juristina.
Kuni 2018. aastani oli ta seitsme
aasta jooksul Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna liige.
Aastatel 2009 - 2013 olin Jõhvi
vallavolikogu liige, eelarve- ja
maaelukomisjoni aseesimees
Aastatel 2012 – 2017 – Jõhvi

vitavad „edasijõudnud“ rulatajaid,
mis tähendab, et seal saavad tegutseda
nii algajad kui professionaalid.

JT

vallavolikogu asendusliige
Aastatel 2017-2018 – Jõhvi
vallavanem
Aastal 2018 – Jõhvi Vallavalikogu
aseesimees ja Jõhvi Vallavolikogu
kultuurikomisjoni esimees
Aastatel 2018 -2020 – Jõhvi
abivallavanem hariduse, kultuuri
ning spordi-, noorsoo- ja
sotsiaaltöö valdkonnas.
Oktoobrist 2020 Jõhvi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees
ja kuni 23. novembrini Jõhvi
Vallavalikogu aseesimees
Alates 23. novembrist 2020
Jõhvi Vallavolikogu esimees.

Spordikooli ümbruses on planeeritud elektritööd, kivitööd ja liivaning killustikaluste ehitused. Need
tööd on pikemaajalisemad, kui üks
kuu ning jätkuvad detsembris.
Scatepargi alal plaanitud liiva- ja
killustikaluste ehitus, elektritööd ja
kivitööd - novembris on lõpetatud
elektritööd.
Tööd on paratamatult seotud
liikluspiirangutega. Liikluspiirangud planeeritakse ette ja
kooskõlastatakse kõikide asjassepuutuvate isikutega, sh allasutuste
juhid, korteriühistu esimehed jne.
Töövõtjate ja Vallavalitsuse spetsialistide poolt lahendatakse
jooksvalt probleemid, mis ei olnud
kajastatud esialgses projektis, aga
võivad mõjutada tulevase Hariduslinnaku kasutamist ning on seotud
ebamugavusega inimeste jaoks.
Praegu ei ole enam kahtlust, et
Hariduslinnakus saavad inimesed
jalutada ja nautida kaunist vaadet
juba 2021. aasta suve lõpus.
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Ida-Virumaa: keskmiselt sõidavad päästjad toidu kõrbemisega
seotud sündmustele kord kahe-kolme päeva jooksul
„Häirekeskus? Naabril töötab
suitsuandur ning tunda on suitsulõhna“
„Palun saatke päästjad aadressile ….., tundub, et mu naaber on
uinunud ja toidu kööki valmima
jätnud. me koputame uksele, kuid
keegi ei ava, juba on kogu trepikoda suitsu täis…“
„Palun, aidake. Eakas naine kukkus köögis ja ei suuda üles tõusta,
pannil aga on kotletid söestunud.
Me kardame, et võib alata tulekahju“.
Viimasel ajal saavad häirekeskuse
töötajad üha sagedamini selliseid kõnesid. Veidi rohkem kui kuu pikkusel
perioodil (1. oktoobrist 12. novembrini)
sõitsid päästjad Ida-Virumaal pliidile
jäetud toiduga seotud väljakutsetele
kolmteist korda! Kaheksal juhul puudus korteris suitsuandur.
Ida päästekeskuse kroonikast:
8. oktoober, Jõhvi,
korterelamu Kaare tänaval
Esimesel korrusel on kuulda töötava
suitsuanduri häält, tunda on kõrbenud toidu lõhna. Naabrite sõnul
ei ole see esimene kord, politsei ja
päästjad on selles trepikojas sagedased külalised. Kohalejõudnud
päästjad leiavad, et korteri omanik on
alkoholijoobes, toidu põhjakõrbemise
hetkel ta magas, olles jätnud toidu
pliidile valmima. Tema seisund oli
selline, et töötavat suitsuandurit ta ei
kuulnud, kuid seda kuulis naaber, kes
õigeaegselt päästjad välja kutsus.
10. oktoober, Kohtla-Järve
sotsiaalmaja

Raske terviserikkega sotsiaalmaja
elanik jäi magama, olles jätnud toidu
pliidile pannil praadima. Paigaldatud suitsuandur aitas õigel ajal ohu
tuvastada.
20. oktoober, Narva, Daumani tänav
Trepikojas on trepimademel suitsulõhn. Selgus, et inimene jättis
viinerid keema, ise aga läks poodi.
Õnneks oli korteris suitsuandur, mis
aitas naabritel õigel ajal Häirekeskusesse helistada.
26. oktoober, Narva, Mõisa tänav
Eakas naine kukkus põrandale, tõusta ning ust avada ta ei saa, pliidil
kõrbeb toit. Korteris ei ole suitsuandurit, kuid tähelepanelikud naabrid
kuulevad appikarjeid ning tunnevad
suitsulõhna, reageerivad kiiresti,
kutsudes päästjad. Päästjad on sunnitud sisenema tuppa akna kaudu.
Oht on likvideeritud, naine antakse
meedikutele ülevaatuseks üle. Eakas
naine elab üksi, ta on 80-aastane,
tema lapsed elavad Venemaal, kuid
nende emal hoiavad naabrid silma
peal. Lapsed lubavad telefoni teel
võtta ühendust turvafirmaga tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks.
26. oktoober, Järveküla tee,
Kohtla-Järve
Ühetoalises korteris on toit põhja
kõrbenud. Sellest teatasid naabrid,
kellel suitsu tõttu halb hakkas
(naaber on astmaatik). Katsed end
korteri omanikule kuuldavaks teha
kannavad lõpuks vilja – ukse avab
alkoholi järgi lõhnav mees. Korteris
puudub suitsuandur. Päästjad
paluvad suitsuanduri paigaldada.
Mõne aja pärast saavad päästjad
teada, et andur on paigaldatud
(paigaldas korteriomaniku poeg).

10. november, Kangelaste prospekt,
Narva
Eakas naine unustas kastruli sisselülitatud pliidile ning läks poodi.
Päästjate kohalejõudmise hetkeks oli
ta õnneks juba tagasi tulnud. Päästjad tuulutasid ruumi ning tegid kindlaks, et korteris puudus suitsuandur.
See on vaid väike osa sündmustest,
mis olid seotud toidu kõrbemisega.
Kõik need võivad kvalifitseeruda
„õnnelikeks õnnetusteks“, kuna ei

toonud kaasa inimohvreid. Kuid paraku alati nii ei lähe, ka tavaline toidu
kõrbemine võib traagiliselt lõppeda.
Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve
büroo inspektor Oleg Morozov räägib, et kõige sagedamini juhtuvad sellised asjad siis, kui inimesed tulevad
väsinuna koju, panevad toidu pliidile
ning soovivad „hetkeks“ pikali visata, selle tulemusena aga jäävad magama. Samamoodi „hetkeks“ lahkuvad mõned inimesed kodust, jättes
toidu pliidile. Eraldiseisev probleem

aga on alkoholi tarbimine, mille korral loomulikult kõik reaktsioonid aeglustuvad ning inimese käitumist ei
saa ohutuks nimetada.
Päästeametil on vahva slogan „Kui
teed sööki, jää kööki!“. Kui Te ei saa
tagada pidevat järelevalvet pliidil
toimuva üle, ei tasu toiduvalmistamist alustada. Parem puhake, käige
poes, pärast aga asuge rahulikult toitu
valmistama. Nii on palju ohutum.
Ida päästekeskus

Jõhvi Maxima kaupluses saab täita 44 lapse jõulusoovid
Pühadeperiood koos saabuva rõõmuga jõuluvana kingikotist pole enam
mägede taga ning taaskord sai hoo sisse
Maxima heategevuslik „Inglipuu” kampaania, mis mõeldud neile lastele, kelle
juurde jõuluvana ühel või teisel põhjusel
ei jõuagi. Maxima koostöös linnade-valdade sotsiaaltöötajatega ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kogusid kokku 2000 Eesti lapse kingisoovid, mille
täitmisel saab kaasa aidata igaüks. Jõhvi Maxima kaupluses ripuvad inglipuul
kokku 44 lapse kingisoovid.
„Inglipuud on heade inimeste abil
toonud viimase enam kui kümne
aasta jooksul jõulurõõmu ligi 20 000
tublile ja heale lapsele üle Eesti, kelle
kingikott oleks muidu tühjaks jäänud.
Ka sel aastal on 47 meie kaupluses Eesti eri piirkondades Inglipuud,
millel olevaid laste kingisoove täites
saab abiks olla just oma kodukoha
lapsele,” rääkis heategevusprojekti
eestvedaja Janne Laik Maximast.
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse
nimi, tema vanus ja kingisoov. Heategevusliku ettevõtmise kauaaegne
patroon lauljanna Gerli Padar paneb
inimestele südamele, et kingisoovi
puult võttes ostja kingi kas kohe või
järgmise poeskäiguga soetaks ning

kaupluse infoletti antaks. “Nii saame
olla kindlad, et kõik kingid – olgu selleks mõni mänguasi, arendav mäng,
koolitarve või ka soe riideese kenasti
jõuludeks lasteni jõuavad,” lisas ta.
Koostöös linnade ja valdade sotsiaaltöötajatega on Inglipuudele kogutud 1500 lapse jõuluunistused, neile
lisandub 500 soovi Eesti Lasterikaste
Liidu peredest, milles kasvab neli või
enam õde-venda. „Iga laps unistab ja
loodab, et tema salajane jõulusoov
täitub. Kuna suurperede lapsed on harjunud õdede-vendadega mänguasju,
koolitarbeid ning ka kingitusi jagama,
siis seda suurem on rõõm ja üllatus,
kui laps leiab kuusepuu alt päris enda
kingituse,” ütles Lasterikaste Perede
Liidu president Aage Õunap.
Laste kingisoovid jõuavad 17. novembrist 8. detsembrini Inglipuudele Maxima 47 kaupluses üle Eesti. Kingisoovi
täitmiseks pole vaja teha muud kui valida Inglipuult lapse jõuluunistus ning
jätta seejärel ostetud kingitus soovi
korral ka pakkimata kujul poe infoletti
või kassasse. Ka võib soovitud kingi
ise valmistada ning tuua see tagasi just
sellesse Maximasse, kust kingisoov
võetud. Inglipuude asukohad leiab
veebilehelt www.maxima.ee/inglipuu.
Gerli Rand, Inglipuu koordinaator
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Jõhvis tervitati uusi väikseid elanikke

Jõhvis on suurepärane traditsioon – tervitada vastsündinuid
ja nende vanemaid. Sel sügisel möödus üritus veidi
teistmoodi – olukorda arvestades ei surutud kingituste
üleandmisel kätt ning loobuti ühispildist. Jõhvi vallavalitsus
õnnitleb väikseid linnaelanikke ning nende vanemaid!

Jõhvis toimus Eakate päevale pühendatud üritus

Novembri alguses toimus Jõhvi Konteserdimajas tänuüritus Jõhvi valla eakatele. Vaadake pilte!
JT, Fotod: Jevgenia Parv
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Oktoobris registreeriti 6 väikese
vallakodaniku sünd
Berit Kilk
Freya Varik
Trevor Sälik
Joosep Hirtentreu
Alan Podzigun
Aleksander Belokonev
Novembris tähistavad sünnipäeva
järgmised väärikas eas
vallakodanikud:
96
Laine Niinberg 12. november
95
Miina Jevsejenko 18. november
Victor Stepanov 30. november
94
Maimu Korts 1. november
93
Aino Haan 25. november
92
Mihhail Trussov 17. november
Lidia Tšuškina 30. november
91
Veronika Meigas 17. november
Niina Vahnina 21. november
Maria Kostina 24. november
Leonid Azarov 25. november
Maria Vjaltseva 28. november
90
Helgi-Adele Rooden 17. november
Aino Špakova 22. november
89
Galina Paukku 6. november
Johannes Tõnuvere 7. november
Paraskoviya Guseva 8. november
Evald Pajo 13. november
Margarita Frolova 18. november
88
Maimu Aavel 4. november
Nadezda Lisimenko 5. november

Anna Jastremskaja 25. november
Galina Grigorieva 30. november
Maire Kuldmets 30. november
87
Evgenia Veresova 7. november
Aino Pirk 16. november
Tamara Semchenkova 21. november
Raisa Fedorova 26. november
Niina Lapko 29. november
86
Viktor Kukk 2. november
Vaike Ilves 8. november
Ilona Lillemäe 9. november
Maria Smirnova 25. november
Aleksei Heistonen 28. november
85
Kalvi Rääsk 1. november
Zoja Maltseva 2. november
Arkadi Ivanov 7. november
Maria Dragun 10. november
Maria Žuravljova 20. november
Vello Kaldvee 29. november
Anna Kalden 30. november
80
Leokadia Androukovitch 1. november
Vello Sekk 4. november
Leonid Moiseev 8. november
Zinaida Ivanova 10. november
Maria Garbatovskaya 10. november
Jakob Lein 21. november
Vasily Kopylov 28. november
75
Ljubov Švedova 3. november
Maria Dubikovskaja 4. november
Silvi Toomel 10. november
Niina Dmitrijeva 19. november
Valentina Tulskaya 24. november
Tatjana Zalozetskaja 30. november
70
Nikolay Mosolov 7. november
Valentina Korobkina 14. november
Nikolai Shatilin 15. november
Ljudmila Bologova 20. november
Alexander Yushkov 21. november
Galina Talf 25. November
Isikud, kes ei soovi ajalehe kaudu
õnnitlust saada, palun võtta ühendust Jõhvi Teataja toimetajaga
telefoni teel 55985515.

JÕHVI VALLAVALITSUS
Jõhvi Vallavalitsus algatas 21.10.2020 korraldusega nr 2517 Jõhvi linna Kooli tn 1 ja
Kooli tn 1a kinnistute detailplaneeringu koostamise.
Planeeritav maa-ala hõlmab Kooli tn 1 (25101:001:0947, ärimaa 50%, elamumaa
50%, pindala 1285 m2) ja Kooli tn 1a (25101:001:0946, ärimaa 50%, elamumaa
50%, pindala 1285 m2) kinnistuid. Kooli tn 1 kinnistul asub iseteeninduslik
autopesula (ehitisregistri kood 120780473), millele on antud ajutine ehitusluba ja
mille kavandatav kasutamise lõpetamise aeg on 29.07.2021. Kooli tn 1a kinnistu
on kõrghaljastusega rohumaa, kus hoonestus puudub.
Planeeritav maa-ala piirneb põhjast ja idast osaliselt Uus tänav T2 (25301:002:0271,
transpordimaa 100%), lõunast osaliselt Jõhvi raudteejaam (25301:001:0013,
transpordimaa 100%) ja läänest Kooli tn 3 (25301:002:0320, ärimaa 100%,
pindala 3269 m2) kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistutele ärihoonete ja
-rajatiste hoonestusala, ehitusõiguse, ehituslike tingimuste, juurdepääsu teede,
tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse põhimõtete määramine, sh Koolitn 1
kinnistul asuvale iseteeninduslikule autopesulale alalise kasutusloa taotlemise
võimaldamine. 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
kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa (BT).
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-176.

***
24. augustist kuni 7. septembrini 2020 toimus Jõhvi linna Puru tee 5
kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal
esitati detailplaneeringu kohta kaks arvamust.
Jõhvi Vallavalitsuses toimus 21. oktoobril 2020 detailplaneeringu avalik
arutelu. Avaliku arutelu tulemusel arvestati esitatud ettepanekuid
osaliselt. Avaliku arutelu protokolliga ja detailplaneeringu menetlemise
materjalidega on võimalik tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.
ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse
planeeringute register / DP-170.

JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht

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

Vii oma jäätmeid õigesse kohta!
Jõhvi valla territooriumil on võimalik tasuta üleanda mõned jäätmeliigid!

JÕHVI VALLAVALITSUS
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja
logisyikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku 23. novembrist kuni 22. detsembrini 2020. aastal Jõhvi Keskraamatukogus
tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäevast neljapäevani
kella 8:00-st kuni 16:30-ni ning reedel kella 8:00-st kuni 15:00-ni.
Detailplaneering hõlmab Jõhvi vallas Kotinuka külas Jõhvi linna piiri
vahetus läheduses 1 (E20) Tallinn-Narva maanteest põhja pool asuvat
Tööstuspargi maa-ala (25101:001:0551 maatulundusmaa 100%, pindala
ca 24 ha).
Planeeringuala piirneb lõunast 1 Tallinn-Narva teega (25201:005:0078
transpordimaa 100%), läänest Jõhvi äri- ja logistikapargi territooriumi
idaosas asuva Jordi tee J1 (25201:005:0410 transpordimaa 100%,
pindala 2,92 ha), Jordi tee 8a (25201:005:0388 üldkasutatav maa
100%, pindala 13266 m²), Jordi tee 20 (25201:005:0404 ärimaa 50%,
tootmismaa 50% , pindala 10524 m²) ja Jordi tee L4 (25201:005:0413
transpordimaa 100%, pindala 13789 m²) kinnistutega, põhjast Kohtla
metskond 39 (25201:005:0560 maatulundusmaa 100%, pindala
41,33 ha) kinnistuga ning idast Kohtla metskond 38 (25201:005:0314
maatulundusmaa 100%, pindala 1091,47 ha), Kohtla metskond 124
(25201:005:0313 tootmismaa 100%, pindala 4164 m²), Kohtla metskond
121 (25201:005:0315 maatulundusmaa 100%, pindala 14,64 ha) ja
Kohtla metskond 99 (25201:005:0318 maatulundusmaa 100%, pindala
2,58 ha) kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jõhvi äri- ja logistikapargi II
etapi väljaehitamine, arvestades olemasolevat Jõhvi äri- ja logistikapargi
planeeringut ning perspektiivset E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori
planeeringut koos Jõhvi 3. eritasandilise liiklussõlmega.
Planeeringualale on planeeritud 19 krunti, sh 13 äri- ja tootmismaa
krunti suurusega 3557 kuni 20186 m², 3 liiklusmaa krunti ja 3
üldkasutatava maa krunti. Pühajõe mõlema kalda piiranguvööndi (100
m) ulatuses säilitatakse mets loodusliku maana.
Planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevate keskkonnamõjude
ulatus on 500 kuni 1000 m raadiuses ja sotsiaalmajandusliku keskkonna
mõjud võivad ulatuda üle kogu Ida-Virumaa.
Detailplaneeringu lahendusega ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõuga saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel:
www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud /
dokumendihalduse planeeringute register / DP-165
Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu
kohta arvamust.
Oma arvamus tuleb esitada kirjalikult Jõhvi Vallavalitsusele (Kooli 2,
41595 Jõhvi või e-post: johvi@johvi.ee).

Head vallakodanikud!

Seoses koroonaviiruse ulatusliku
levikuga Ida-Virumaal, võivad
mõned varasemal ajal planeeritud kultuuri- ja spordiüritused
ära jääda. Vallapoolne kriisikomisjon teeb tõhusat koostööd
Terviseametiga ning järgides
riigipoolseid suuniseid teeb muudatusi ka valla ürituste kalendris.
Jälgige palun meie ametlike
meediakanaleid (valla leht, FB)
ning püsige terved.

Evelyn Danilov,
Jõhvi abivallavanem

Suurjäätmete (nt mööbel, vann, wc-pott ja muu) äravedu Jõhvi vallas on
tasuta koguses ca 2 m3 (see ei puuduta konteineri tellimist või suurema
hulka jäätmete äraviimist). Suurjäätmete äravedu korraldatakse kokkuleppel Jõhvi valla jäätmevedajaga, kelleks on Ragn-Sells AS. Juhul, kui sul on
vana diivan, kapp, vann, wc-pott või muu ja sa elad eramajas, pead sellest
teada andma Ragn-Sells AS-ile ja leppida kokku jäätmete äraveost (RagnSells AS-iga lepingu olemasolul). Juhul, kui elad kortermajas, siis anna sellest teada korteriühistu esimehele/esinaisele, siis esimees või esinaine ütleb sulle, kuidas sa pead edasi tegutsema: kuhu ja millal peab paigaldama
suurjääde ning kes teatab sellest Ragn-Sells AS-i (tavaliselt korteriühistu
esimees leppib Ragn-Sells AS-iga ise). Jõhvi Vallavalitsus palub kõigipealt
leppida Ragn-Sells AS-iga kokku ja prügiauto tuleku ajaks paigaldada suurjääde kokkulepitud kohta (tavaliselt see koht on segaolmejäätmete konteineri juures), mõnedel juhtudel kohe prügiautosse. Suurjäätmed ei tohi
kaua aega õues ja tänaval hoida!
Jõhvi valla territooriumil toimib ohtlike jäätmete kogumispunkt. Punkt
asub Tolmet Eesti OÜ territooriumil aadressiga Kaasiku tn 30 Jõhvi külas.
Ohtlikud jäätmed võetakse tasuta vastu Jõhvi valla elanikelt tööpäeviti ajavahemikul 08:00 – 17:00.
Jäätmete äraandmiseks tuleb kohapeal pöörduda Tolmet Eesti OÜ töötaja
poole.
Ohtlike jäätmete kogumispunkti saab tuua peamised kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed. Ohtlike jäätmete kogumispunkt on ainult
eraisikute jaoks.
Elektri- ja elektroonikajäätmed saab viia ohtlike jäätmete kogumispunkti,
mis asub aadressil Kaasiku 30, Jõhvi küla. Elektri- ja elektroonikajäätmed
võetakse vastu tasuta.
Kasutatud patareide kogumiskastide asukohad Jõhvi valla territooriumil:
Jõhvi vallamaja, Kooli 2 Jõhvi linnas;
ohtlike jäätmete kogumispunkt aadressiga Kaasiku 30 Jõhvi külas;
kõik kauplused, kes tegelevad sellist liiki patareide müügiga.
Vanarehve võetakse elanikelt tasuta vastu esmaspäevast reedeni 8:00 16:30 aadressil Kaasiku 32 Jõhvi külas (Kuusakoski AS-i Jõhvi teeninduspunktis). Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda mõistlikus
koguses, st kuni 8 sõiduauto rehvi aasta jooksul ühe isiku kohta.
Segapakendid pane segapakendi avaliku või maja juures asuva konteinerisse. Juhul, kui korteriühistul puudub Jõhvi Vallavalitsuse poolt paigaldatud “kollane” segapakendi konteiner, on võimalik sõlmida lepingut Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga (TVO). Pakendikonteineri teenuse saate
tellida HYPERLINK “http://www.tvo.ee/elanikele/korteriuhistud” www.
tvo.ee/elanikele/korteriuhistud . Segapakendikonteineri tühjendamine
TVO poolt on tasuta, kortermaja maksab ainult renditasu konteineri eest.
Samalt TVO-s saavad tellida pakendikoti teenust eramajad. Pakendikott
on tasuta ja mugav võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest
pakenditest, vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks. Tasuta
pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva
tagant. Pakendikoti teenuse saab tellida HYPERLINK “http://www.tvo.ee/
elanikele/eramajale” http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale .
Paberi- ja kartongijäätmete mahuti peab olema korterelamutes, kus on
vähemalt neli korterit, ning asutustes ja ettevõtetes, kui neid jäätmeid tekib
üle 50 kilogrammi nädalas. Paberi ja kartongijäätmete konteineri tühjendamine on tasuta (Ragn-Sells AS), jäätmevaldaja maksab ainult konteineri
renditasu või ise ostab endale konteineri.
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahuti peab olema korterelamutes,
kus on üle 20 korteri, majutuskohtades, kus on üle 50 koha, toiduainetega
kauplevates kauplustes, kus on müügipinda üle 30 ruutmeetri, ja toitlustusasutustes, kus on üle 15 koha. Konteineri tühjendus on tasuta (Ragn-Sells AS),
jäätmevaldaja maksab konteineri renditasu ja vooderduskoti eest.
Reeglid ja tingimused (sh hind) suurjäätmete, paberi- ja kartongijäätmete
ning biolagunevate jäätmete üleandmiseks kehtivad perioodil 14.05.201813.05.2023 ehk niiakaua, kui kehtib kontessioonileping Ragn-Sells AS-iga.
Vahtpolüstürooli jäätmed võetakse vastu tasuta aadressil Päikese 11,
Kohtla-Järve (JSK Ida OÜ) tööpäeviti ajavahemikul 08:00-17:00. Eraisikud
ja jurisikud saavad üleanda: vahtpolüstürooli pakend, kalakastid, ehituslik
ka võib olla, aga puhas.
Lisainfo saab meie kodulehelt HYPERLINK “http://www.johvi.ee/jaatmemajandus” www.johvi.ee/jaatmemajandus või helistades Jõhvi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile tel 5854 4571

