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Jõhvis toimus vastuvõtt suurvõistlusel
kõrge koha saavutanud Pippi Lotta Enokile
7. augustil korraldati
Jõhvi vallavalitsuse
saalis pidulik vastuvõtt 16-aastasele Pippi
Lotta Enokile, kes Jõhvi esindajana pälvis
neljanda koha Bakuus
toimunud Euroopa
noorte olümpiafestivalil.
Audentese spordikoolis õppiv
Pippi Lotta osales vastuvõtul
koos isa Teet Enoki ja ema
Karin Tarlaniga. Kohal viibis
ka treener Liivi Eerik.
„Jõhvi vaatab alati tulevikku
ja mõtleb investeeringutele,
nende hulgas sporti tehtavatele
investeeringutele. Ennekõike
aga täname loomulikult vanemaid ja treenereid, kes kasvatavad üles nii andekaid sportlasi,“
ütles vastuvõtul tänukirja üle
andnud vallavanem Max Kaur.
Noorsportlast õnnitlesid veel
vallavolikogu esimees Eduard
East, abivallavanem Aleksei
Naumkin ja volikogu liige
Arthur Seppern, kes andis üle
spordikomisjoni karika. Nii
Pippi Lotta Enokile kui ka tema
treenerile anti vallavalitsuse
poolt üle rahaline preemia.
Pärast pidulikku osa jätkati vestlust kohvilauas, kus oli
kõne all spordi arendamine Jõhvis, ennekõike suure kaasaegse
spordistaadioni ehitus. Staadionil treenimine võimaldaks
noortel jõhvilastel saavutada
kõrgeid tulemusi rahvusvahelistel võistlustel.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

Uudised
Jõhvi vallavalitsus tänab
Siiras ja südamlik tänu teile imekauni ja ülevaid
emotsioone pakkunud XXVII laulu- ja XX tantsupeo
“Minu arm“ ning väärika esindamise eest:
Küllike Šapovalov ning põhikooli mudilas-, laste- ja poistekoor;
Tiina Dammann ja muusikakooli lastekoor;
Tanja Elken ning gümnaasiumi noorte segakoor ja Kirderanniku koor;
Ka Bo Chan ja Kirderanniku koor;
Marju Aul ja naisrahvatantsurühm Gevi;
Maris Kriisa ja Tammiku naisrahvatantsurühm;
Taivo Aljaste ja gümnaasiumi rahvatantsurühm Jõhvikas;
Raivo Kallas ja Jõhvi Big Band.
Aitäh kõigile lasterühmade saatjatele ja teistele abilistele, tänu kellele
oli peolistel Tallinnas hea ja turvaline olla!

Lasteaiajärjekorrad kaovad:
Jõhvis avati täiendav sõimerühm
22. augustil avati Kalevipoja lasteaias uus sõimerühm, kuhu on
oodatud pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed. Sõimerühm mahutab
14 last. Selle loomise eesmärgiks oli kaotada lasteaiajärjekorrad.
Vanematel on nüüdsest võimalus panna laps lasteaeda õppeaasta
jooksul ajal, mil nad seda ise soovivad. Rühm sai endale nimeks
Pesamunad ja see avatakse eestikeelsena.

Sõimerühma ruumid on täielikult renoveeritud ja sisustatud uue
mugava mööbli (nt ruumi säästvad väljatõmmatavad voodid
magamistoas), personalile mõeldud kööginurga, kaasaegsete tualettide
ning garderoobiga.
JT
Foto: Jevgenia Parv
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Aleksei Naumkin:
optimeerime ja anname
arengule hoogu juurde
Suvi jõuab lõpule ning peagi saab Jõhvis taas
hoo sisse aktiivne spordi- ja hariduselu. Sellest,
millise visiooniga alustab Jõhvi vallavalitsus
uut hooaega, räägib Jõhvi abivallavanem
hariduse, spordi- ja sotsiaaltöö alal Aleksei
Naumkin.

Hea meel on ära märkida, et sel aastal sai meie suvistest
töömalevatest osa võtta kaks korda enam õpilasi. Malevate
kaudu avaneb noortel suurepärane võimalus anda oma panus
linnaobjektide kordategemisse ja teenida sellega omale
taskuraha. Varasemalt sai meie töömalevatest osa võtta 15
inimest, kuid sel aastal võtsime vastu otsuse suurendada nende
arvu 30-ni.
Kõige tähtsam, mida tahan välja tuua, on muidugi meie
staadione puudutav töö kooskõlastamisest, projekteerimisest
kuni planeeringute kinnitamiseni välja. Peale selle ei ole ma
maha matnud ideed võtta Peipsi ääres asuv Karjamaa lastelaager
tagasi valla juhtimise alla. Praegu käib selle arengukava
koostamine ja augusti lõpuks peaksin saama ülevaate laagri
kulude ja tulude osas. Meil on plaanis seda projekti aktiivselt
arendada ja anda meie lastele enam võimalusi laagris puhata ja
treenida.
Tammiku spordikeskuse kohta on valmimas analüüs. Soovime
sealses arengus näha edasiminekut ja pakkuda sportlastele
treenimiseks lisavõimalusi. Üks kõlanud ettepanekutest on anda
keskus spordikooli hallata, nii nagu seda on tehtud mitme teise
spordiobjekti puhul.
Seega vaatame hooaja alguses minu haldusalas käsil olevad
tööd ja projektid üle ning võimalusel optimeerime neid ja lisame
arengule hoogu juurde.
„JT“
Foto: Jevgenia Parv

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab
LEADER meetme taotlusvooru
Seekord võetakse vastu meetme 1,
ettevõtluse arendamine ja kompetentsi
tõstmine, projektitaotlusi. Taotluste vastuvõtt toimub
e-pria keskkonnas ajavahemikul
14.10.-31.10.2019.
Infopäevad:
teisipäeval, 03.09.2019 algusega kell 13 Jõhvis,
talupidajate liidu majas, Rakvere t 27
Infopäevad toimuvad veel ka Toilas ja Narva-Jõesuus, mille
kohta saab täpsemat infot edaspidi
Kirderanniku Koostöökogu kodulehel.
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Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda Printall

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Jõhvis:
see oli vajalik kogemus
Juuli viimasel töönädalal viibis Jõhvis
sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse,
kes tutvus lähemalt valla sotsiaalvaldkonnaga.
Asekantsler jagas lugejatele
muljeid oma töönädalast Jõhvi
Teatajale antud lühikeses
intervjuus.
Kuidas teile meeldis Jõhvis
töötada?
Väga meeldis. Ma olen ääretult
tänulik, et valla juhtkond ja
sotsiaalteenistus minuga oma
kogemusi ning argielu rõõme
jagasid. Sotsiaalkaitse teemade esikohale seadmine on
ühe omavalitsuse jaoks kõige
vahetum viis oma elanike
heaolu tagada. Jõhvi vallas on
palju suurepäraste teadmiste
ja oskustega sotsiaalvaldkonna asjatundjaid, kellega oli
rõõm lähemalt tuttavaks saada. Eraldi tõstaksin esile koduhooldustöötajad, keda me
esmapilgul tihti ei märka. Sain
põgusalt tuttavaks neist kolmega, kes olid ääretult positiivsed

ja hoolivad inimesed ning kes
kujundavad selliselt ka Jõhvi
valla nägu inimeste seas.
Millega Jõhvis töötades
täpsemalt tegelesite?
Meil toimus juhtidega palju
arutelusid sotsiaalvaldkonna
arengute, riiklike poliitikate
ja kohaliku omavalitsuse väljakutsete teemadel. Kitsamalt
olid tähelepanu all kodude
kohandamise programm ja
psüühilise erivajadusega inimestele kogukonnas elamise
võimaluse loomine. Mulle
tundus, et mõlema teema puhul
jõudsime üksteisemõistmiseni
ja projektid jätkuvad. Lisaks
külastasin koos koduhooldustöötajatega inimeste kodusid ning kohtusin arvukate
partneritega.
Kõike soovitut ei jõudnud ellu
viia, kuid ma arvan, et taolised

ministeeriumiametnike töövisiidid aitavad omavalitsusel ja
riigil teha edaspidi paremini
koostööd.
Milliseid plusse ja miinuseid märkasite Jõhvi sotsiaalvaldkonna töös?
Ma midagi väga erilist võrreldes teiste omavalitsustega
esile ei tooks. Peamine küsimus on vast selles, et kas me
teame, kes on meie elanikud
ning millist tuge nad vajavad?
Sotsiaaltöös peame olema valmis tegelema ennetusega. Kui
klient tuleb uksest sisse, siis
on tal reeglina juba suur mure.

Vallajuhtidel on siinkohal suur
roll – isiklik eeskuju ja vahetu
suhtlus elanikega motiveerib
kõiki teisi ametnikke.
Teine tähelepanek on samuti
üldine. Kui keegi väidab, et
mingi abi on puudulik, siis kuidas me seda teame? Omavalitsusel on sotsiaalabi ja -teenuste
korraldamise kohustus, kuid ka
õigus otsustada, kuidas olukorda lahendada. Alati ei pruugi
see kõigile lihtsalt meeldida.
Sotsiaalteemade puhul tuleks
hoiduda rutakatest hinnangutest ja nende käsitlemine
võiks olla tugevalt oma ala
ekspertide käes. Samuti tuleks
alati läbi mõelda, kas muud
valdkonnad aitavad inimeste
heaolule kaasa või mitte,
näiteks kas ühistransport on
puudega inimesele piisavalt ligipääsetav.
Kokkuvõttes oli see mulle vajalik kogemus ja mulle tundus,
et mõlemapoolselt saime uusi
teadmisi ning kontakte.
Jevgenia Parv

Endise politseimaja ümber kerkib loomelinnak
Jõhvis Jaama tänav 6
asuva endise politseimaja ümbrusest
on kujunenud välja
vaba aja veetmise
koht. Mitmeid aastaid
tegevusetuna seisnud
hoones sees käib
paralleelselt ruumide
remondiga hariv ja
loominguline tegevus.
Jutt ei käi kindlasti mitte kinnistest, ainult teatud ringile
mõeldud tegevustest, vaid
hoone on avatud kõigile, kes
soovivad millegi huvitavaga
tegeleda, kuid kes pole selleks
leidnud sobivat kohta.
Hoone ja selle ümbruse „elavdamisega“ tegelevad aktiivsed noored mittetulundusühingust Linnaprojektid,
mis ootab elanikke osa võtma
erinevatest üritustest, samuti keelekohvikutest, kus saab
tasuta õppida inglise ja vene
keelt.
MTÜ linnaprojektide esindaja Kirill Ševtsov ütles, et idee
arendada seda hoonet kui huvitavat projekti, kus saavad
olema haridus- ja loomelabor,
samuti äritänavad, idufirmade
kasvulava, hostel ja kohvik,
tekkis siis, kui sai selgeks, et
elanikele on vaja aja veetmise
võimaluste pakkumiseks ja
projektide teostamiseks kohta.
„Alguses otsisime keelekohvikute jaoks ruume, kuid meil
ei õnnestunud sobivaid leida.
Hiljem jäime seda hoonet vaatama ja võtsime ühendust selle
omanikuga, kes kunagi ostis
selle riigilt välja, ja leppisime

kokku tähtajatus rendilepingus,“ rääkis Kirill.
Noorte sõnul ei kestnud
läbirääkimised kaua, kuna
hoone omanikule meeldisid
ideed, kuidas hoonet arendada
ja ta oli ise huvitatud, et mõtted
ellu rakenduksid.
Kolmekorruselise hoone üldpind on umbes 1100 ruutmeetrit. Kinnistu pindala ulatub koos garaažide aluse maaga umbes 6600 ruutmeetrini.
Hoone esimesel korrusel renoveeritavatesse
ruumidesse
seatakse sisse õppeklassid.
Lisaks on seal kambrid, kus
kunagi hoiti vahi alla võetud
kahtlusaluseid, kuid nendesse
on mõtet teha ekskursioone.
Kõige üles, kolmandale korrusele, kus käib suure hooga

remont, tulevad hostelitoad.
Esialgu ei saa seal olema palju kohti, kõigest 30 inimesele.
Kuid noorte sõnul on ööbimiskohad mõeldud esmajoones
loomingulistele
inimestele,
kunstnikele ja muusikutele, kes
soovivad oma oskusi linnaelanikega jagada: teha töötubasid
ja meistriklasse, luua installatsioone, anda kontserte jm. Nad
saaksid elada üleval ja kasutada esimese korruse ruume oma
teadmiste edasiandmiseks.
„Meie peamine eesmärk on
teha Jõhvist tõmbekeskus, viia
kokku inimesi, motiveerida
neid koos looma midagi põnevat. Peale selle tahaksime
avalikkusele veelgi rohkem
tutvustada
urbanistlikku
mõtteviisi ja linnaruumi kujundamist,“ räägib Kirill.

Hoone teist korrust nähakse
ennekõike ärikorrusena. Seal
leiavad endale koha idufirmad
ja äriinkubaatorid.
Suvi on olnud väga sündmusterohke, kuna on toimunud
palju huvitavaid üritusi ning
koostööd on tehtud Jõhvi
noortekeskusega. Aktiivselt
on külastatud keelekohvikuid,
mis toimuvad kord nädalas
nii eesti kui ka kord nädalas
inglise keeles. Infot ürituse
toimumise aja ja registreerimise kohta saab alati MTÜ
Linnaprojektide Facebooki-lehelt, kust leiab informatsiooni
ka teiste planeeritavate ürituste
kohta.
Jevgenia Parv
Foto: Linnaprojektide erakogust
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Max Kaur: koos ehitame Jõhvit edasi!
Sügise hakul otsustasime valla tegevustest teha väikese vahekokkuvõtte. Vestlesime sel teemal Jõhvi vallavanema Max Kauriga.
Sügishooaja saabudes on
paslik vaadata tagasi suvistele sündmustele. Millise
hinnangu valla arengule annate?
Ma arvan, et Jõhvi on tegemas
järjekordset hüpet oma arengus, mille tulemusi näeme juba
järgmise kahe aasta jooksul.
Pean silmas kõiki neid suuri
ehitusi, mida oleme alustanud
ja mis jätkuvad edukalt.
Vallavalitsuse
osakondades
töötavad oma ala asjatundjad, kes taotlevad erinevatelt fondidelt edukalt investeeringuraha, mis annab Jõhvi
kui omavalitsuse arengule
hoogu juurde, nii et siin oleksid
olemas kõik võimalused hästi
ja õnnelikult elada.
Hiljuti toimus vastuvõtt
Pippi Lotta Enokile, kes on
näidanud suurepäraseid tulemusi prestiižsetel spordivõistlustel. Samal ajal tuletas
ta meelde, et Jõhvis ei ole
praegu võimalik kusagil
tipptasemel treenida, kuna pole staadionit, mis vastaks tingimustele. Kuid see
küsimus on võimalik lahendada õige pea?
Muidugi. Tänasel päeval tegeleme aktiivselt kolme staadioni
arendamisega. Vene põhikooli
kõrval asuvat staadioni juba
renoveeritakse. Selleks oleme
leidnud raha valla eelarvest.
Mis puudutab otseselt teie
küsimust, siis järgmisel aastal
algab tänapäeva nõuetele vastava
kergejõustikustaadioni
ehitus Spordikooli kõrval.
Sinna rajatakse ülimalt kaasaegne spordirajatis, kus võivad treenida tippsportlased,
nii jõhvilased kui ka linna
külalised. Seda staadionit ehi-

tame eurorahade abiga.
Samuti on meil koostöös
jalgpalliliiduga plaanis riigi
toel lähima kolme aasta
jooksul ehitada kaasaegne
jalgpallikeskus, kus saab
olema kunstkattega väljak,
tribüünid, kaasaegsed ruumid
mängijatele, treeneritele, kohtunikele ja vaatajatele.
Iga linna puhul on oluline
rääkida teedest. Millises seisus need praegu on?
Eelmisel aastal saime korda
Puru tee. Sel aastal lõppes
elanike poolt pikalt oodatud
Pargi tee remont. Lähiajal
plaanime renoveerida Narva
maantee teelõigu, mis kulgeb
sillast kuni Konsumi poeni
välja. Järgmisel aastal plaanime rahastada Narva maantee
renoveerimise teist etappi.
Peale selle teeme jõudumööda
korda teisi teid, nende hulgas
külavaheteid. Vaatame üle ja
värskendame jalakäijate ülekäigukohad.
Kuidas edeneb linnapargi
uuendamine?
Algab linnapargi renoveerimise esimene etapp, mille
käigus valmib linnalava. Tahaks tegelikult väga, et see ei
seisaks jõude ega kujuneks
kohaks, kus üritused toimuvad
ainult ametlikel tähtpäevadel.
Hea, kui seal oleks pidevalt
midagi, olgu selleks siis estraadi- või rahvatantsuõhtud,
noorte breigi-, tänavatantsuvõi räpiüritused.
Esimese etapi käigus paigaldatakse ühtlasi valgustus ja
rajatakse peamised pargiteed.
Sügiseks saab seal valmis
kaasaegne laste mänguväljak.
Jalgradade ümberkujundamise

käigus ühendatakse promenaad
jalakäijate sillaga. Toon välja ka erasektori algatuse,
nimelt novembri lõpus on
planeeritud unikaalse Virumaal
kaubanduskeskuse avamine.
Pargi keskus pakub meeldivaid
üllatusi nii Jõhvi elanikele kui
ka külalistele.
Kui vaadata tulevikku ja rääkida linnapargi teisest ehitusetapist, siis plaanime pargis
taastada veekogu, rajame
purskkaevu ning jalutus- ja
harjutusväljakud koertele.
Lisaks on noortele planeeritud
rulapark ja vanematele inimestele trenažöörid värskes
õhus treenimiseks.
Alles hiljuti valmis Malmi
tänava lõpus kettagolfi mänguväljak, mille avasime koos
selle
spordiala
meistriga
USAst Gregg Barsbyga.
Suuremad projektid ootavad
Jõhvit veel lähiajal ees?
Kahtlemata võib välja tuua
kaasaegse ja arhitektuurilises
plaanis põnevaid lahendusi
pakkuva Jõhvi põhikooli
hoone ehituse, mis saab olema ilusaim ja moodsam õppehoone Eestis.
Lammutame Mihkli kiriku
pargis
asuvad
garaažid,
et laiendada puhkeala ja
muuta Jõhvi elukeskkonda
meeldivamaks.
Märgin ära, et 2019. aasta
on meile kaasa toonud palju
uusi kultuuriüritusi – ühise
uue aasta tähistamise linna
keskväljakul ja teatraliseeritud
jõulurahu
väljakuulutamise
sealsamas. Eesti taasiseseisvuse tähistamine 20. augustil. Meeleolukalt möödusid
lastekaitsepäeva tähistamine
ja noortele mõeldud valenti-

Saage tuttavaks: uus vallasekretär
Aksana Pungas

Aksana Pungas töötab Jõhvi
vallavalitsuses
alates
2.
maist, mil teda kutsuti appi
korraldama europarlamendi
valimisi. Toetav meeskond ja
sujuv töökorraldus julgustasid
teda juunist asuma vallasekretäri ametikohale.
Aksana lõpetas keskkooli
Kiviõlis.
Esimese
erialana õppis ta Tallinna kergetööstustehnikumis raamatu-

pidamist. Aastal 2007 sai ta
Tartu Ülikoolis õigusteaduse
erialal bakalaureusekraadi.
Kohalikus omavalitsuses on ta
töötanud alates 1995. aastast.
Esimesed kaks aastat töötas ta
Maidla valla raamatupidajana.
Alates 1997. aastast jätkas
ta samas asutuses vallasekretärina.
Pärast 2013. aastal toimunud
haldusreformi, mille käigus
Maidla vald ühines Lüganuse
valla ning Püssi linnaga, töötas
ta Lüganuse vallasekretärina
neli aastat, kuni järgmise
haldusreformi tulemuste väljakuulutamiseni.
Kohalikus
omavalitsuses töötatud 22
aasta järel õppis ta neli kuud
Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta
läbis andmekaitsespetsialisti
kursuse eksperdi tasandil.
Käesoleva aasta algul asus
ta tööle Ida-Viru Ettevõtluskeskusesse vabaühenduste
konsultandi ametikohale.
„Arenduskeskuses töötatud

nipäeva üritus. Kõiki neid
üritusi on kavas korraldada ka
edaspidi, kuna need on saanud
linnaelanikelt head tagasisidet.
Sügisel ootame taas osa
võtma Mihkli laadast, mille programmi plaanime mitmekesistada koostöös klubiga
«Kuldne koer», mis näitab
jõhvilastele treeninguelemente
sisaldavat koerte showd.
Keskväljakul tahame korraldada ka jõululaada. Ühesõnaga, meid ootab ees põnev
sügistalvine hooaeg!
Millised tähtsamad uuendused ootavad Jõhvit ees
sotsiaal- ja haridusvaldkonnas?
Käesoleval aastal tõstsime
sotsiaalkomisjoni
toetusel
sünnitoetuse
750
eurole.

(Peale selle kingime vanematele
kaubanduskeskuse
kinkekaardi, mille väärtus
on 70 eurot.) Lisaks sellele
hakkasime eakatele maksma
70 euro suurust juubelitoetust.
Tähistame
kontserdimajas
eakate päeva. Meil on tekkinud võimalus toetada Jõhvis töötama asuvaid noori
õpetajaid.
Investeerime samuti koolieelsetesse lasteasutustesse.
Tegeleme praegu Sipsiku
lasteaiaga, kus alates kevadest renoveeritakse jalutusala. Avame uue sõimerühma,
millega
laheneb
lasteaiakohtade probleem.
Koostöös Eesti Raudteega
tahame meie jaamahoonest
teha põneva kultuuriobjekti.
Kavas on arendada edasi

Jevgenia Parv
Foto: Max Kauri arhiivist

Saage tuttavaks: Jõhvi vallavalitsuse
sotsiaalteenistus sai uue juhi

pool aastat oli minu jaoks
äärmiselt
põnev,
suhteliselt intensiivne ja väga
mitmekülgne aeg, seetõttu
ei tulnud otsus Jõhvi vallavalitsuse vallasekretäri ametisse asuda kergelt,“ räägib
Aksana.

valt tegeles ta ka venekeelse
sihtrühma arendamise, juriidilise nõustamise, seminaride
ja infopäevade korraldamisega
koostöös arstide ja ühingute
liikmetega. Ta on omandanud
sotsiaalteaduste bakalaureuse
kraadi.

Vallasekretäri peamisteks teenistusülesanneteks on Aksana
sõnul valla töö järjepidevuse
tagamine ja vallakantselei
juhtimine, mis seab vastutuse
kogu vallavalitsuse asjaajamise
korraldamise eest.
„Minu kui kantseleijuhi suurimaks väljakutseks on ametiasutuse sujuva töökorralduse tagamine valla elanike
huvidest
ja
vajadustest
lähtuvalt. See annab mulle võimaluse kasutada varasemaid töökogemusi ja
teadmisi ning omandada uusi.“

Galina Kreintzberg töötab valla sotsiaalteenistuse juhina
alates juuni algusest.

„Kogu minu eelnev töö on olnud seotud inimestega ja sooviga nende probleemidele lahendus leida. Kõige suuremat
tähelepanu tuleb muidugi
pöörata hooletusse jäetud ja
abivajavatele lastele. Võimalusel tuleb abistada ja toetada
vanemaid, et lapsele ohtlik
olukord lõpeks ja ei korduks.“

Eelnevalt töötas ta seitse aastat tööinspektsioonis tööinspektor-juristina, hiljem sealsamas nõustamisjuristina.
Aastatel 2009-2005 oli ta
Reumahaigete Laste ja Noorte
Ühingu ja Eesti Reumaliidu
juhatuse liige. Juhtimise kõr-

Galina arvates vääriks arutamist võlanõustamise teenuse
tõhustamine, sealhulgas erinevate võimaluste selgitamine
Jõhvi elanikele. Tihti on abivajajatel mitmeid võlgnevusi,
eelkõige inkassofirmadele, kes
kasutavad inimeste teadma-

„JT“
Foto: erakogust

uue raamatukogu ehitamise
ideed, tänu sellele leiaksid
raamatukogu vanas hoones
endale koha teatrid Lepatriinu
ja Tuuleveski.
Teeme aktiivset koostööd meie
rahvuskultuuriühingutega.
Tahaks eriti välja tuua meie
tantsukollektiivide ja kooride
osavõtu juubelit tähistanud
laulu- ja tantsupeost. Samuti
teeme koostööd usuorganisatsioonide esindajatega.
Eraldi tahaks tänada meie
elanikke, kes pakuvad välja
huvitavaid ideid. See on meile
eriti oluline. Meil on väga
tugev ja kogenud meeskond,
ennekõike ühisel jõul arendame ja ehitame Jõhvit edasi!

tust ära, nõudes põhivõlast
kordades suuremat summat.
„Võlgnevuse
vähendamist
saab taotleda näiteks kohtu
kaudu, kus olukorda on võimalik lahendada mitmel viisil.
Täiesti väljapääsmatus situatsioonis võib esitada pankrotiavalduse, kuid inimesed tihti
ei tea, kuidas see menetlus
käib ja mis sellega kaasneb,
näiteks mis puudutab ühisvara
jagamist.“
„JT“
Foto: erakogust
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Eduard East: arutleme enam, millisena näeb Jõhvi välja 10-20 aasta pärast
Olete ligi aasta olnud Jõhvi
vallavolikogu esimees, millised on teie tunded ja mõtted?
Alustuseks tahan öelda, et
vaatamata üle 14 aasta pikkusele avalikus sektoris töötamise staažile, on see amet ka
mulle tõsiseks väljakutseks,
sest varasemalt olen rohkem
seotud olnud täitevvõimu
poolega, mitte volikogu-, st
parlamentaarse tööga.
Volikogu juhtimine ei ole tavapärane töö, kus juht seab
eesmärke, annab korraldusi
ning meeskond täidab neid. Kui
midagi läheb valesti, analüüsitakse olukorda ja äärmuslikes
situatsioonides
vahetatakse
meeskonnaliige välja.
Iga volikogu liige on sõltumatu. Ta võib otsuste vastuvõtmisel hääletada nii, nagu ta peab
õigeks ja teda ei ole võimalik
välja vahetada. Tuleb arvestada ka sellega, et näiteks opositsiooni jaoks ei ole niivõrd
tähtis sisuliste ettepanekute
tegemine, kuivõrd avaliku segaduse ehk sumbuuri tekitamine ja koalitsiooni, eesotsas

volikogu esimehe halba valgusesse seadmine. Seda eriti volikogu istungitel, kus on kohal
vallaelanikud ning ajakirjandus. Seetõttu tuleb teha põhjalikku eeltööd, mida ühiskond
tavaliselt ei näe. Kõik näevad
ainult seda, et istud laua otsas
ja lööd haamriga – mis viga
sellist tööd teha!
Paljude inimeste jaoks on kohalik võim üks ja suurt vahet
ei ole, kas tegemist on vallavalitsuse või -volikoguga.
Kindlasti nii ongi. Kuid niimoodi võib rääkida ka autost
või ükskõik millisest teisest
transpordivahendist, mis liigub, süvenema sellesse, et sel
on mootor, käigukast ja teised
osad. Kui soovid anda tarka
hinnangut, miks auto püsib teel
hästi või halvasti, liigub kiiresti või aeglaselt, peaks süvenema detailidesse, sest ainult siis
saab vajadusel anda ka nõu autojuhile. Vastasel korral ei ole
sellest abi ja edaspidi tavaliselt räägitakse, et “aga mina ju
ütlesin, kuidas oleks parem”,
kuid kuidas see on saavutatav
olemasolevas süsteemis ning

kehtivate seaduste, reeglite
piires või missuguste teiste
tagajärgedeni võib see viia,
tavaliselt ei mõelda.
Demokraatia on rajatud seadusandliku ja täitevvõimu
tasakaalule (riigi tasemel on
kolmnurgas ka kohus), mille
tõttu peab avaliku võimu
teostamisel alati vaatama, milliste tagajärgedeni see viib,
kuivõrd mõistlik see on, mida
soovitakse sellega saavutada
ning millisel organil (vallavalitsusel või –volikogul) on selleks vastav pädevus või volitus.
Volikogu on rahvakeeli strateegiline organ, mille ülesanne
on paika panna üldreeglid,
mille järgi valla- või linnavalitsus tegutseb. Hea näitena võin
tuua alates sellest aastast kolmekordistunud sünnitoetuse,
mis näitab, et hoolime noortest
peredest ja loodame, et valla
elanike arv kasvab. Kaugema eesmärgina suurendab see
Jõhvi maksumaksjate arvu ja
jõukust. Samuti hakkasime
eakatele inimestele maksma
70 euro suurust juubelitoetust,

Spordiuudised
Lokocamp tõi kokku mitusada
noort jalgpallurit
Lõppes augustis läbi viidud
jalgpallilaager Lokocamp 2019,
mis kogus Jõhvi ja Tallinna
mänguväljakutele kokku ligi
300 noort jalgpallurit Eestist,
Venemaalt, Iirimaalt, Soomest,
Luksemburgist ja Lätist.
Viis päeva oli regiooni kõige
parem muruväljak laste käsutuses. Jõhvi elanikud, kes jalutasid
promenaadil või sõitsid autoga
staadionist mööda, nägid seda
ikka ja jälle punastes ning rohelistes värvides.
Kahe nädala jooksul said
poisid ja tüdrukud treenida
mitte ainult Venemaa, vaid
kogu Euroopa üheks parimaks
klubiks peetava Moskva klubi
Lokomotivi jalgpalliakadeemia
parimate treenerite käe all. Laagri
kahe vahetuse peale koostasid
treenerid lastest 11-liikmelise
sümboolse jalgpallimeeskonna,
kel õnnestub sõita Moskvasse
ja treenida seal koos teiste akadeemia kasvandikega.
Kuigi esile toodi vaid 11 last,
võitis sellest kahenädalasest
jalgpallimaratonist iga osavõtja
– pea kolmsada last, kes said
treenida nende suurepärast oma
ala meistrite käe all. Võitis ka

sõprus, kuna kõik lapsed leidsid
endale uusi sõpru, keda ühendab
armastus jalgpalli vastu.
Lokomotivi akadeemia suurest
jalgpallipeost võttis osa lapsi
Kirde-Eesti linnadest, Tallinnast,
Pärnust, Rakverest, Kallastelt,
Kuressaarest, samuti sõitsid
noored jalgpallihuvilised kohale
Peterburist ja Riiast, Soomest ja
Iirimaalt.
Lokomotivi akadeemia kõige
paremad treenerid koos Jõhvi
klubi FC Phoenixi treenerite
ja Tallinna treeneri Andrei
Arhipoviga tegid kõik, et
lapsed mitte ainult ei õpiks
treeningutel, vaid nende
armastus jalgpalli vastu kasvaks
veelgi. Huvitav oli jälgida,
kuidas Lokomotivi akadeemia
treenerid töötavad. Akadeemias
töötavad professionaalid ei ole
nende aastate jooksul kordagi
üle muretsenud ja närvi läinud.
Akadeemias laste jalgpalli
kureeriv Sergei Klotškov mõtleb
iga treeningu otsast lõpuni läbi,
kuni viimase sekundini. Peab nõu,
vaidleb ja arutleb akadeemia
kõige kogenuma treeneri
Aleksandr Kudinoviga. Kui
aruteluga liituvad Roman Rogov
ja Maksim Holomejev, siis läheb
elavaks diskussiooniks, nii enne

treeningu algust, selle ajal kui
ka pärast seda. Meie treeneritel
on samuti väga põnev Moskva
treeneritega koos töötada ja
nendega suhelda, sest selle
käigus vahetatakse teadmisi ja
kogemusi.
Jalgpallilaagri korraldamine
pole kindlasti midagi lihtsate
killast, sest tegemist on tõsise
ettevõtmisega. Erinevatest linnadest ja riikidest kohale tulnud
poistest ja tüdrukutest ühtse
meeskonna moodustamine on
väga keeruline. Kuid juba teisel
päeval kandis töö vilja. Lapsed
said aru, mida treenerid neilt
tahtsid, tutvusid üksteisega
ja seda suurt meeskonda oli
võimalik juhtida.
Treeningute ajal tuli paljustki üle
olla: lastel oli füüsiliselt raske või
valus, kuid nad pidasid vastu.
Isegi kui kallas vihma, ei pandud
seda tähelegi. Kõik see tegi
meele rõõmsaks. Hea meel on,
et meil on kasvamas üles väga
palju tublisid lapsi, kes täiel rinnal
armastavad jalgpalli.
Laagrit külastasid ka Jõhvi valla
esindajad – vallavanem Max
Kaur ja abivallavanem Aleksei
Naumkin.
Tekst ja foto: FC Phoenix

mida meil varem pole olnud.
Täname neid sellega Jõhvi
heaks tehtud töö eest ja näitame, et erinevatel sotsiaalsetel gruppidel on võimalik harmooniliselt koos elada.
Samas võib muidugi öelda, et
selle võrra võiks rohkem teid
remontida või investeerida
meie sotsiaal- ja haridusasutustesse, mis oleks koheselt nähtav ja “käega katsutav”. Seda
enam, et praegu on raske öelda, mitme aasta pärast toetused
märgatavat efekti annavad.
Kuid sünnitoetuse tõstmata
jätmine tähendanuks, et mitme
aasta pärast ei ole meil isegi enam lootust elanike arvu
kasvuks.
Arusaadav, et see ei ole ainus
samm ja paralleelselt tuleks
tegeleda ka infrastruktuuriga,
haridus- ja sotsiaalasutustega,
kultuuriga ning vaba aja veetmise võimalustega, keskkonnateemadega, töökohtadega ehk
majandusega jne. Seda kõike
tuleks nimetada inimeste jaoks
loodavaks heaks ja turvaliseks
elukeskkonnaks.

Teemasid on palju?
Teemasid on veelgi rohkem,
sest minu sügava veendumuse
järgi tuleks valitseda nii, et tervikuna on selge, kuhu me liigume. Lisaks peab iga inimene
mõistma ning tunnetama, et
tema mured ei jää lihtsalt mõne
bürokraadi sahtlisse, vaid nendega tegeletakse. Mõistagi on
lahendused erinevad ja need
võivad muutuda meie kiiresti
arenevas ühiskonnas.
Samas sooviksin enam diskussioone selle üle, millisena näeb
Jõhvi välja 10-20 aasta pärast
ja kuidas lööme kaasa riiklikes
protsessides. Jõhvi peab olema pildis mitte ainult seal, kus
raha antakse, vaid ka seal, kus
räägitakse, mida Eestile tervikuna on vaja. Näiteks, kas meil
on kõik tehtud selleks, et laste
ümber oleks neid arendav,
mõistev ja turvaline keskkond?
Kahjuks nii mõnestki omavalitsusest tulevad häirivad
uudised noorte kuritegevuse
või lausa suitsiidi kohta.
Kas meil on olemas visioon,
millistele erialadele-töökohtadele peame panustama kiiresti
muutuvas majanduskeskkon-

nas? Mida võiksime ise selleks
teha, et ettevõtlus areneks ning
inimeste palgad kasvaksid ja
tuleks juurde paremini tasustatud töökohti? Kuidas ja millises koostöövormis võiksime
koos riigi ja teiste omavalitsustega tõsta inimeste eluiga
meie regioonis (praegu oleme
riigi statistika järgi üsna taga)?
Mida on vaja juba täna teha, et
inimesed elaksid kauem?
Küsimusi ja mõtteid on tegelikult palju, kuid neid tuleks
käsitleda strateegiliselt ennekõike tulevikku vaatavalt ja
ühisele heaolule mõeldes.
„JT“

Jõhvit ootavad sügisel ees staadioni,
Narva maantee ja linnapargi esimese
etapi renoveerimistööd

Sel suvel alustati
Jõhvis mitme objekti
ehitusega, millest osa
rahastab vald ja osa
saab valmis euroraha
ja riiklike fondide toel.
Kõige olulisematest
käimasolevatest ehitustest annab ülevaate
Jõhvi abivallavanem
Natalia Abel.
Üsna peagi saavad alguse
vene
põhikooli
staadioni
renoveerimistööd,
milleks
vallavolikogu eraldas oma otsusega raha valla eelarvest.
„Sisuliselt hakkab see paiknema
vana staadioni territooriumil,
kuid uue katte, materjalide ja
spordisisustusega. Tartaanist kate, drenaažisüsteem, spetsiaalsed tulbad ja korvpalliplats,
mida annab kohandada suurte
tenniseturniiride läbiviimiseks
– kõik see ootab meid ees juba

lähitulevikus,“ rääkis Natalia
Abel. Ta lisas, et põhilised
ehitustööd leiavad aset sügisel
ja talvel, kulmineerudes kevadel haljastustöödega.

guelemente. Peale selle on
väljakuulutamisel hange, selleks et renoveerida lasteaiahoone küttesüsteem ja vahetada välja aknad.

Staadionil saab olema ka
kunstkattega
väljak,
kus
saab mängida jalgpalli või
rahvastepalli. Meie kliimas on
selle olemasolu oluline, kuna
sügis- ja kevadperioodil ei ole
murul võimalik treenida.
Staadion läheb vallale maksma
kokku 708 tuhat eurot.

Linnapargis teostatakse suure
uuendusprojekti esimest etappi,
mille käigus on valminud tänavalava. Kahjuks langes uus
ehitis juba vandaalide ohvriks.
„Väga kurb on näha, kuidas
uus kena ehitis on juba täis
soditud. Kurb on sellepärast, et
tuleb välja, et leidub inimesi,
kellele ei ole seda vaja ja kes
ei oska seda hinnata. Sellega
seoses tuleb meil võtta kasutusele vajalikud meetmed –
katta ala videokaameratega
ja korraldada valve,“ kommenteeris abivallavanem.
Lava ees seisvad vanad pingid
on plaanis sealt ära võtta,
korda teha ja paigutada linnas
kohtadesse, kus pinke napib.
Istumiseks on seal plaanis
kasutada lahtikäivaid toole,
mis korjatakse pärast igat
üritust kokku ja viiakse ära.
Sügisel remonditakse pargis
teid, valgustust ja paigaldatakse
valvesüsteem. Niisamuti saab
sügisest seal olema kaasaegne
laste mänguväljak.
Veel üks mänguväljak rajatakse
Narva maantee 84 ühistu
kortermaja juurde. Sealne suur
maa-ala kuulub vallale ning
sellel asuvat korvpalliväljakut
on juba uuendatud. Talvel tahame seal avada uisuplatsi.

Praegu käivad ettevalmistused
Narva maantee Konsumist
kuni viaduktini kulgeva teelõigu renoveerimiseks. Seda
suurehitust finantseerivad nii
riik kui ka vald.
Seal teostavad samaaegselt
töid ka firmad, kes tegelevad
veevarustuse, kanalisatsiooni
ja gaasitrasside paigaldusega.
Seda selleks, et uut teekatet
ei peaks tulevikus hakkama
lõhkuma, kui on vaja vanad
torud uute vastu vahetada.
Abivallavanema Natalia Abeli sõnul on Narva maantee
teelõiku pärast renoveerimist,
mil see saab kvaliteetse asfaltkatte, loogilise märgistuse ja
ohutussaared, senisest mugavam läbida.
„Lisaks on ette nähtud täiendavad parkimiskohad Vene
põhikooli juures, turu parklas
ja parkimiskohad Sipsiku lasteaiale,“ rääkis Natalia Abel.
Korda tehakse ka Sipsiku
lasteaia territoorium, kuhu
paigutatakse erinevaid män-

Jevgenia Parv
Foto: Abeli erakogust
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Traditsiooniline ohutuspäev Jõhvis
Jõhvis toimus
16. augustil
traditsiooniline
ohutuspäev, mille
tunnuslauseks oli
„Hirmul on ainult
suured silmad“.
Üritus leidis aset
Jõhvi keskväljakul ja
promenaadil, kuhu
olid paigutatud
infoplakatid. Infopäeva eesmärgiks oli
selle külastajatele
teadvustada, kuidas
oma igapäevased
tegevused ja
harjumused saab
muuta ohutumaks
ning kuidas õnnetusteks paremini
valmis olla.
Sel korral jagati
auhindu, milleks
olid korstnapühkija
teenused,
suitsuandurid ja
tulekustutid, mille
panid välja Ida
päästekeskus, politseija piirivalveamet,
maanteeamet,
kaitseliidu Alutaguse
malev ja Viru
jalaväepataljon.
JT
Foto: Ida päästekeskus

Mihkli kirikus tähistati Eesti iseseisvuse taastamise päeva

20. augustil kutsus Mihkli kirik kõiki kuulama kontserti, mis oli pühendatud Eesti taasiseseisvumise
aastapäevale. Kontserdile eelnes ametlik osa, mille käigus vallavolikogu esimees Eduard East ja
vallavanem Max Kaur andsid edasi tänukirjad ja kingitused neile, kes aitasid omal ajal kaasa riigi
iseseisvumise taastamisele. JT Foto: Jevgenia Parv
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Teated
Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelu teatamine
Jõhvi Vallavalitsus teatab Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi
lennuvälja maa-ala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal
krundijaotuse teostamine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse
määramine ja liikluskorralduse lahendamine 2. kategooria lennuvälja
rajamiseks lennuraja pikkusega kuni ca 1200 m.
Planeeritav ala hõlmab täielikult Lennuvälja (25101:001:0301),
Pärtlipõllu (25201:003:0204) ja Virunurme (25201:003:0090)
kinnistuid, osaliselt kahte teemaa kinnistut (Lennuvälja tee L2, Meriste
tee) ning jätkuvalt riigiomandis olevate teede maa-ala. Planeeritava
maa-ala suurus on ca 107 ha. Kavandatud tegevusega ei kaasne
riigipiire ületavat keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamine algatati Jõhvi Vallavalitsuse 6.
augusti 2013 korraldusega nr 3445. Sama korraldusega algatati
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, tuginedes
vastavale kaalutlusotsusele. Detailplaneeringu koostamise korraldaja
on Jõhvi Vallavalitsus (Kooli 2, Jõhvi, 41595), kehtestaja Jõhvi
Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja on Henri Projekt OÜ (SuurJõe 60, 80042 Pärnu). Detailplaneeringu KSH viib läbi Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) (Tõnismägi 3a-15, 10119
Tallinn).
Jõhvi Vallavalitsuse 18. veebruari 2014 korraldusega nr 126 muudeti
Jõhvi Vallavalitsuse 6. augusti 2013 korraldust nr 3445 „Jõhvi valla
Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu
koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ planeeritava ala piiri ja
lähteseisukohtade osas.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust ning
keskkonnamõju strateegilise programmi eelnõud tutvustav avalik
väljapanek toimus 3. kuni 17. aprillini 2014 ja avalik arutelu 21. aprillil
2014 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).
Avaliku väljapaneku ja arutelu käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei
esitatud.
Jõhvi Vallavalitsuse 23. oktoobri 2018 korraldusega nr 747 muudeti
6. augusti 2013 korraldust nr 3445 „Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse
küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu koostamise
algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja
lähteseisukohtade kinnitamine“ planeeritava ala piiri osas.
Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala
detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 28. augustist kuni
26. septembrini 2019 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) ja Jõhvi
Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ning avalik arutelu
toimub 2. oktoobril 2019 kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2,
Jõhvi).
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruande eelnõu materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel:
Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse
planeeringute register / DP-143.

Jõhvi Muuseumi Selts ootab muinsuskaitsehuvilisi osa saama Euroopa
Muinsuskaitsepäevadest Jõhvi Mihkli Kirikus pühapäeval,
15. septembril kell 11.30-13.00, kus EELK Jõhvi koguduse pastor Peeter
Kaldur tutvustab kirikuakna vitraažist ja Jõhvi Muuseumi Seltsi esimees
Anne-Ly Reimaa Jõhvi kiriku aadlivappide ja altarimaali saamisloost.
EUROOPA MUINSUSKAITSEPÄEVAD 2019: KUS ON KUNSTI KODU?
MILLIST ELU ELAB
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Jõhvi Vallavalitsuse 16. juuli 2019 korraldusega nr 1353
kehtestati Jõhvi linna Veski tn 36 katastriüksuse (katastritunnus:
25301:004:0129, ärimaa 100%, pindala 12599 m²) ja lähiala
detailplaneering (koostanud: FIE Peep Moorast, töö nr 15-17, Tallinn
2019).
Korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (aadress:
Jõhvi linn, Kooli 2) või valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus
ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse
planeeringute register / DP-164.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veski tn 36 maa-ala
jagamine kaheks krundiks, moodustatavate kruntide sihtotstarbe
määramine ärimaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kuni
15. m kõrguse äri-, kaubandus- ja teenindusfunktsiooniga hoonete
püstitamiseks ning juurdepääsuteede ja parklate rajamiseks.
Planeerimisettepanek
Detailplaneeringuga on Veski tn 36 maa-ala jagatud kaheks ärimaa
krundiks, suurustega 5493 ja 7105 m². Kruntidele on määratud
hoonestusalad suurima lubatud ehitisealuse pinnaga vastavalt 2000
ja 3000 m², kuni 3. korruselise ja kuni 15. m kõrguse põhihoone
ning kahe abihoone kõrgusega kuni 8 m ehitamiseks. Kruntidele
on kavandatud eraldi juurdepääsuteed ja parkimiskohad kuni
101. sõidukile ning ette nähtud haljastuse rajamine vähemalt 20%
ulatuses krundi pindalast.
Vastavus üldplaneeringule
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga
(kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127),
mille kohaselt on Veski tn 36 maa-ala juhtfunktsioon kaubandus-,
teenindus- ja büroohoone maa (BT) ning krundile, mille suurus on
üle 4000 m², määratakse täisehitusprotsent detailplaneeringuga.
Detailplaneeringu elluviimine
Hoonestamata, võsastunud ja aktiivse kasutuseta seisnud maa-alal
kaasnevad detailplaneeringu elluviimisel positiivsed mõjud linna
keskkonna väljaehitamisel ning piirkonna äritegevuse soodustamisel.
Looduskeskkonnale olulist mõju ei kaasne.
Jõhvi Vallavalitsus algatas 30. juuli 2019 korraldusega nr 1384 Jõhvi
linna Puru tee 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Planeeritav maa-ala hõlmab Puru tee 5 (KÜ 25101:001:0488, ärimaa
100%, pindala 5899 m²). Planeeritava maa-ala piir on toodud
käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). Planeeritav maa-ala asub
osaliselt altkaevandatud alal. Kinnistul paiknevad ühekorruselised
teenindus- ja laohooned.
Planeeritav maa-ala piirneb kirdest Puru tee 3a (KÜ 25301:008:0127,
ärimaa 100%, pindala 4636 m²), kagust Puru tee T11 (KÜ
25101:001:0072, transpordimaa 100%, pindala 4128 m²), edelast Puru
tee T8 (KÜ 25101:001:0025, transpordimaa 100%, pindala 1044 m²),
läänest Puru tee 5a (KÜ 25101:001:0112, ärimaa 100%, pindala 3072
m²) ja loodest Puru tee T6 (KÜ 25101:001:0114, transpordimaa 100%,
pindala 1483 m²) kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Puru tee 5 kinnistul
asuvate teenindus- ja laohoonete lammutamine, uuele kaubandus-,
toitlustus- või teenindushoonele hoonestusala ja ehitusõiguse
määramine, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude, haljastuse
ja heakorrastuse lahendamine. Planeeritava maa-ala kohta kehtib
Jõhvi linna Linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi, Malmi tänavate ja
Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneering (kehtestatud Jõhvi
Linnavolikogu 19. mai 2005 määrusega nr 84), mis ei vasta kinnistu
omaniku soovile rajada kinnistule uus hoone.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla
üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013
määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala
juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT).
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi
Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee /
Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse
planeeringute register / DP-170.

MEELELAHUTUS
2019. aastal kutsuvad Euroopa muinsuskaitsepäevad avastama kunsti
ja meelelahutusega seotud pärandipaiku. Korralda ise või osale neljapäevast pühapäevani toimuvatel ekskursioonidel, loengutel,
seminaridel, näitustel, häppeningidel või hoopis kinoseanssidel! Euroopa muinsuskaitsepäevade toimuvad septembri teasel nädalavahetusel,
12.-15. septembrini.
Euroopa muinsuskaitsepäevadel on oodatud kaasa lööma MUUSEUMID, raamatukogud, kinomajad, kohalikud seltsid ja kõik teised, kellel
on soov tutvustada mõnda kunsti ja kultuuriga seonduvat pärandipaika, rääkida minevikust mõni põnev lugu või miks mitte ka äratada
üheks nädalavahetuseks ellu ammu unustusehõlma vajunud hoone
või objekt. Euroopa muinsuskaitsepäevi korraldab Eestis Muinsuskaitseamet, kes ise korraldab sel nädalavahetusel ringkäike kunsti ja
meelelahutusega seotud mälestistesse Eesti erinevais paigus.
Ma-aamet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 04.09.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti
kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.”

Vaegkuuljate abistamine ja nõustamine
11. septembril kell 10.30-14.00
Jõhvi Seltsimajas (Kooli 2, Jõhvi).
Kaasa võtta abivahendikaart.
Registreerimine vastuvõtule alates
5. septembrist telefoni teel 5287827

22. augustil algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 20192025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022 muutmise.
Muutmise avalik väljapanek toimub 24. augustist kuni 6. septemberini
vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad
Ettepanekuid on võimalik esitada kirjalikult avalikustamisperioodi
jooksul Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti
aadressil johvi@johvi.ee.
Avalik arutelu toimub 10. septembril 2019 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses.

XVI vähemusrahvuste
kultuurifestival
„Rahvuskultuuride loomepada“
22. septembril Jõhvi Kontserdimajas
11.00 - 12.00 esitlus „Rahvuste maitsed“
11.30 – festivali avamine
11.30 - 16.00 – avatud näitused, ekspositsioonid, meistriklassid;
12.00 - 14.30 –konverents „ Laulupidu kui rahvusliku identiteedi
kandja“
13.00 - 14.00 - kirjanduslikud kohtumised
13.30 - 14.30 - Lõbus üheslaulmine nalja ja naeruga
14.30 - 15.30 - kontsert: DUO MALVA & PRIKS

16.00 - 18.00 galakontsert rahvuskultuuriseltside kollektiividelt,
kaastegevad külaliskollektiivid Valgevenest
Sissepääs tasuta

Kultuurikalender
Raekoja saalis

1. september k.13.00 Eri rahvuste klubi Landõš
23. september k.18.00 Ameerika folk-pop duo Our band
kontsert
29. september k.13.00 Eakate klubi Hõbejuus

Kultuuri- ja Huvikeskuses
2.-6. september k.15-18 lahtiste uste päevad

Kontserdimajas
22. septembril kell 11-18 XVI vähemusrahvuste kultuurifestival Rahvuskultuuride loomepada
22.septembril kell 14.30 Rahvuskultuuride loomepada
esitleb; Kontsert Duo Malva Priks

Mihkli Kiriku juures
28. septembril kell 10-15 X Jõhvi Mihklilaat

Mihkli kirkikus

28. septembril kell 14.00 Mihklilaat esitleb: Kontsert
Romantilised hetked laulude, viiuli ja akordioniga.
Henn Rebane, Tõnu Raadik

Lugupeetud Jõhvi valla eakad!

Olete oodatud
27. septembril kell 16.00 Jõhvi Kontserdimajja
RAHVUSVAHELISELE EAKATE PÄEVALE PÜHENDATUD
KONTSERDILE

Esineb rahvamuusikaansambel TEREM-KVARTETT

Tasuta pääsmed saadaval vallavalitsuse sotsiaalteenistuses, seltsimajas, eakate päevakeskuses ja Tammiku
raamatukogus alates
9. septembrist.
Lisainfo: Kersti Vihmann 3363773, 53068566,
Galina Kreintzberg 3363751, 53421332

