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Relvarahu 100. aastapäev Jõhvis

Uudised
Riik lihtsustab
vallast linnaks
muutmise
tingimusi
Valitsus otsustas riigihalduse
minister Jaak Aabi ettepanekul lihtsustada vallast linnaks
ning linnast vallaks muutmise
tingimusi.
„Haldusüksuse liigi
muutmine vallast linnaks
või vastupidi, on kehtiva
regulatsiooni kohaselt liiga
jäik,“ nentis riigihalduse
minister Jaak Aab. „Näiteks
on Jõhvi vald soovinud muuta
end vallast linnaks, kuid
senise regulatsiooniga saab
seda teha vaid omavalitsuste
ühinemise korral.“
Möödunud aasta viimases
valitsuskabinetis otsustati
toetada riigihalduse ministri
ettepanekuid ning lepiti
kokku, et haldusüksuse liigi
muutmisel tuleks kohaldada
järgmiseid kriteeriume:
n Haldusüksuse liigi
muutmist vallast linnaks
võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu,
mille haldusterritooriumil
asub vähemalt 5000 elanikuga
asula.
n Linnast vallaks saamise
taotlemisel elanike arvulist
kriteeriumi ei ole.
n Haldusüksuse liigi
taotlemise otsuse
põhjendamisel tuleb
arvestada haldusüksuse
ajaloolist tausta, haldusüksuse sotsiaalmajanduslikke
funktsioone ja arenguperspektiive ning geograafilisi,
looduslikke ja muid tingimusi.
n Otsuse põhjendamisel tuleb
ühe kaalutlusena arvestada
ka vastava valla või linna
elanike soovi, mis tehakse
kindlaks elanike arvamuse
väljaselgitamise käigus.

Reedel, 3. jaanuaril
tähistasid kaitseliidu
Alutaguse malev, Jõhvi
vallavalitsus ja Jõhvi
muuseumi selts Vabadussõja relvarahu
väljakuulutamise
100. aastapäeva.
Pidulik üritus toimus Jõhvi
Mihkli kirikus, kus kell 10.30
tähistati Eesti Vabariigi ja
Nõukogude Venemaa vahel
sõlmitud relvarahu väljakuulutamist kirikukellade helina ja
Jõhvi kihelkonna kalmistutele
maetud kahekümnele Vabadusristi kavalerile pühendatud
mälestustahvli avamisega.
Mälestustahvli avasid kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho
Ühtegi ja kaitseliidu vanematekogu liige Kalev Naur,
kes kõnelesid Eesti Vabadusristi teenetemärgi saamisloost
ja annetamisest peale Vabadussõda. Mälestustahvli õnnistas sisse EELK Jõhvi koguduse

õpetaja Peeter Kaldur. Üritusel
osalejaid tervitas Jõhvi vallavanem Max Kaur.
Mälestusüritus jätkus kell
11.10 Jõhvi Vabadussõja
mälestusmärgi juures relvarahu 100. aastapäeva auks mälestuspärgade asetamise ja 100
mälestusküünla süütamisega.
Eesti Vabadussõda algas 28.
novembril 1918, mil Nõukogude Vene väed tungisid üle
Narva jõe ning hõivasid 1919.

aasta alguseks märkimisväärse
osa Eestist. Loomisel olev Eesti armee, mida toetasid Soome
ja mitme teise maa vabatahtlikud, suutis vastase rünnakud
peatada ja tagasi tõrjuda.
Alates 1919. aasta märtsist oli
peaaegu kogu eestlaste asuala
taas Eesti Vabariigi kontrolli
all. Ka edasistes ägedates lahingutes ei suutnud Punaarmee
Eesti sõjaväe ja rahva vastupanu murda.

Sõja vastasrinnete relvad vaikisid 3. jaanuaril 1920 kell
10.30, mil jõustus Eesti ja
Nõukogude Venemaa vahel
31. detsembril 1919. aastal
sõlmitud vaherahu. Traditsioon
pidada üleriigilist vaikuseminutit 3. jaanuaril kell 10.30
sai alguse 1920-ndatel aastatel. Riigikantselei on kuulutanud 3. jaanuari Vabadussõjas
võidelnute mälestuspäevaks,
mil terves riigis heisatakse

Eesti Vabariigi lipud. Lipud
heisatakse päikesetõusul ja
langetatakse päikeseloojangul.
Eesti Vabadussõda kestis 402
päeva. Eesti kaotas sõjas 6275
inimest, neist 3588 otseses lahingutegevuses. Sõjategevust
uuesti ei alustatud ja 2. veebruaril 2020. aastal sõlmiti Tartus kahe riigi vahel rahuleping.
JT
Fotod: Dmitri Kaldre

Samad kriteeriumid
kohalduks edaspidi nii
jooksval haldusüksuse liigi
muutmisel kui ka ühinemisel
haldusüksuse liigi valimisel.
Kady-Ann Sutt
Rahandusministeerium
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Ilja Telnov stuudiost „Esimene kaader“, plastiliinimultikast ja „Noorte uudistest“
Internetiprojekti SDparty.net kaudu üle kantav
saade „Jõhvi ja Kohtla-Järve noorte uudised“
tähistas hiljuti oma kaheksandat tegutsemisaastat. Selle üks osalistest Ilja Telnov juhatab
ühtlasi laste videostuudiot „Esimene kaader“,
mis tegutseb Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse
juures.
Ilja, räägime kõigepealt stuudiost, mis tegutseb juba teist
aastat ja kus valmis üsna hiljuti
plastiliinist kujukestega multifilm „Metsasõbrad“, kus on
peategelasteks siil ja karupoeg.
Räägi, kuidas töö stuudios välja
näeb.
Videostuudio on olnud harrastusfilmide festivali „Laterna Magica“
ideelise initsiaatori ja kultuuri- ja
huvikeskuse organisaator-metoodiku Anna Maskajeva pikaaegne
unistus. Keskusega seovad mind
paljud projektid, neist mitmed on
kestnud juba pikka aega. SDparty
meeskond võtab ja on võtnud keskuse üritustest korduvalt osa.
Pärast ööklubi Kruzo sulgemist (aastatel 2012-2014 loeti seal
sisse uudiseid) lubati meil uudiseid salvestada kultuuri- ja huvikeskuse ruumides. Aastate jooksul kujunes välja väike stuudio,
kus jätkus töö „Noorte uudistega“.
Ametliku laste videostuudio tekkimine oli siis vaid aja küsimus.
2018. aasta augustis tegid Anna
Maskajeva ja Anne Uttendorf
mulle ettepaneku hakata seda ringi juhtima.
Teie ringis käivate laste vanus
on 11-12 aastat. Kuidas nad
hakkama saavad?
Nii nagu teiste huviringide puhul,
värbasime lapsi alates sügisest.
Alguses otsustasime, et ootame
ringi lapsi vanuses 10-16 aastat.
Miskipärast olin kindel, et lastel tekib huvi sellise ala vastu
hilisemas eas, kuna videotöötlus
ei ole alati väga lihtne ja on seotud
tehniliste üksikasjadega.
Kuid lapsi ringi kutsudes selgus
täiesti vastupidine: huviringi tulijad olid tunduvalt nooremad, kuid

neis ei tulnud pettuda! Praktika
näitas, et nooremad lapsed on tunduvalt püüdlikumad, enda suhtes
väga nõudlikud ja saavad vabalt
kõigega hakkama.
Kuidas läks plastiliinimultifilmi
loomine? Millise osa sellest tegid
lapsed ise?
Tegemist oli uue huvitava kogemusega, kuna isiklikult mina olin
plastiliinist multiplikatsiooniga
kokku puutunud enamasti vaid
teoreetiliselt. Vaatasime vanu multifilme, arvutasime välja kaadrite
arvu sekundis ja püüdsime kujukesed saada liikuma. Eelmise
aasta oktoobris alustasime maketi valmistamist. Lastega koos
valmistasime multifilmi dekoratsioonid, mõtlesime välja, kuidas
kangelased liiguvad ja kuhu paigutada videokaamera.
Kuna jagame ruumi DJ-de kooliga, siis tuli neil multifilmi valmistamise ajal end koomale tõmmata (naerab). Multifilmi võtted
nõudsid palju ruumi, dekoratsioone, valguse sisse- ja väljalülitamist …
Lapsed tegid põhilise töö ise –
filmisid ja monteerisid. Sobitasid
kokku kaadreid, paigutasid vajaminevat ja värvisid. Multifilmi
valmimisele aitasid muidugi kaasa ka täiskasvanud. Minu loodud
teksti lugesid sisse keskuse töötajad Aleksandr Ivasjuk ja Urmas
Laada. Tulemus ületas igasuguseid ootusi, multifilm meeldis nii
lastele kui ka nende vanematele.
Ülejäänud töö tegid lapsed kõik
ise.
Kas plaanite filmile järge ja kas
saadate multifilmi konkursile?
Kindlasti saadame konkursile ja

plaanime samuti järge. Meil on
kavas neist kahest plastiliinist
kujukesest teha peakangelased ja
valmistada nende loole järg mitte
enam talvises, vaid suvises keskkonnas.
Mis on teil stuudios tööks olemas
ja mida oleks vaja, et teha tööd
veel efektiivsemalt?
Meil on olemas kaamerad ja üks
arvuti. Teine on minu enda arvuti,
sest seitsmele inimesele (nii palju
on tänaseks päevaks stuudiotöös
osalejaid) on ühest arvutist vähe.
Muidugi sooviks laieneda, omada
enam tehnikat ja omaette ruumi.
Kuid meil on olemas põhiline,
mida vaja – entusiasm.
Entusiasmist rääkides, siis
pärast seda, kui õppisite Viljandis naasid teie meeskonna
liikmed („Noorte uudiste“ tuumik) tagasi kodukanti – Koht-

la-Järvele ja Jõhvi. Kaheksa
aastat olete te suutnud vedada
täielikult
mittetulunduslikku
projekti „Noorte uudised“. Kuidas on see teil õnnestunud?
Siin on tegelikult väga hea elada, kui on põhitöö, ja meil see on
olemas. Mis puudutab „Noorte
uudiseid“, siis need on püsinud
elus tänud sellele, et meil on jätkuvalt suur huvi selle tegevuse
vastu. See ei too meile raha sisse,
võtab palju isiklikku aega, kuid
see-eest on meil palju kohtumisi ja
suhtlemist. Meiega võtavad ühendust noored inimesed, kes tunnevad huvi teleajakirjanduse vastu.
Ühesõnaga elu keeb ja liigub edasi, mida veel tahta?
„Noorte uudised“ ei nõua erilisi
kulusid (kütust ja isiklikku aega).
Kuid kui räägime projekti käigus
läbiviidud üritustest, internetilehe sisust, siis nende pealt teenime vähe. Sellele lisaks on vaja

põhikohaga töötada kusagil mujal. Portaal nõuab raha. Üksikud
summad ei ole suured, kuid aasta
peale tuleb neist kokku päris hea
summa.
Siinkohal on vaja aru saada, et üks
asi on kulutada projektiraha, kuid
midagi muud on see, kui kulutad enda raha. Peab olema kindel
arusaam sellest, mida sa teed ja
kelle jaoks. See on üks põhjuseid,
miks me tähistame portaali sünnipäeva. See ühendab meeskonda, annab võimaluse kohtuda
lugejate-vaatajatega,
sõpradega.
Pidu annab laengu terveks aastaks.
Tahame oma eeskujuga näidata,
et omal jõul võib midagi ära teha.
Uskudes endasse saad aasta või enama pärast taas kokku sõprade-partneritega, kes on valmis realiseerima
ühte või teist ideed.
Teie uudiseid edastab venekeelne meeskond. Mida arvate
sellest, et noorte uudiseid võiks
avaldada ka eesti keeles?
See oleks suurepärane. Kui
leidub noori, kes tahavad sellega tegeleda, siis oleme kindlasti
valmis andma neile nõu ja abistama mõningates tehnilistes küsimustes. Kuid on vaja mõista, et
„Noorte uudised“ on meie hobitegevus. Kaks paralleelset projekti
nõuaksid rohkem aega. Selleks

oleks vaja veel ühte meeskonda,
eestikeelset, ja kes oleks valmis
töötama paljalt aitäh eest.
Selleks, et projekt jääks enamikule meist puhtalt hobiks, oleks
vaja piisavalt suurt koosseisu,
mis aitaks meil tööd jaotada. Kui
võtetele tuleb sõita igal nädalavahetusel, siis ei ole enam tegemist
hobiga.
Kusagil jookseb piir, mille ületamisel hobi muutub tööks. See
tähendab aga seda, et keegi peab
selle eest maksma.
Projekti laiendamine on keeruline
juba üksnes seetõttu, et lapsed on
tänapäeval väga koormatud. Kahjuks vähenes „Noorte uudiste“
projektis osalevate noorte hulk
järsult pärast seda, kui Kohtla-Järvel
avati
riigigümnaasium.
Kõik
noorte nädalavahetused kuluvad
nüüd nende endi sõnul täiendavate
kooliülesannete tegemiseks. Gümnasiste on eetris selletõttu vähem
näha. Erinevalt „Esimese kaadri“
stuudio noortest liikmetest, kelle
reportaaže võite endiselt eetris näha.
Toimetuselt: Plastiliinist kujukestel põhinevat multifilmi ja „Noorte
uudiste“ saateid võite näha noorteportaalist SD Party (sdparty.net) ja
sotsiaalmeediakanalist Facebook.
Vestles Jevgenia Parv
Foto: Ilja Telnovi erakogu

Jõhvi noored panustavad koostöösse
Olime juba mõnda aega otsinud
Eesti noorsootööpõllul mõnd
võimalust, mis aitaks arendada noorte omavahelist koostööd
ning oleks ühtlasi abiks noorte
lõimumisele. Sellise võimaluse
avastasime põnevas programmis
„Noortekohtumised“, mille kunagi
algatas sihtasutuse Archimedese
noorteagentuur.
Pikka mõttepausi võtmata liitusime programmiga, sest tundsime,
et Jõhvi põhikooli, Jõhvi vene
põhikooli ja noortekeskuse vahel
puudus sisutihe koostöö, nii noorte
kui ka õpetajate tasandil, mida
aga samal ajal väga vaja oleks olnud. Rõõm oli tõdeda, et noortekohtumiste programmi eesmärgid
kattusid täielikult meie vajadusega
– edendada koostööd ning selle
läbi õppida üheskoos eesti- ja vene
keelt. Nii saigi teostatud projekt,
mis annaks võimaluse midagi koos
ette võtta ning oleks alguspunktiks
jätkusuutlikule koostööle.
Kui olime eesmärgid ja vajadused

kirja saanud, kutsusime noortekeskusesse kokku koolide huvijuhid
ja noored, et üheskoos arutada,
kas võiksime võimalusest kinni
haarata või jätkame vanaviisi. Jaatav otsus tuli kõigi poolt erakordselt kiirelt ja üksmeelselt. Sisendi
koostöövormiks saime noortelt,
kelle sooviks oli korraldada ühine
laager Alutaguse metsade vahel kahes erinevas vanusegrupis
(noorematele ja pisut vanematele
noortele).
Ühe vanusegrupi kohtumine oli
planeeritud kolmele päevale, millest esimene päev kulus omavahel
tutvumisele, seda erinevate arendavate mängude ja võistluste
kaudu. Teisel päeval toimusid
rahvusõhtud, kus tutvustati oma
kultuuri, traditsioone ja päritolu.
Lisaks tutvustusele valmistati
ühistelt oma kultuuritaustale ja
traditsioonidele omaseid toite –
eesti juurtega noored õpetasid
valmistama kiluvõileiba ja kamavahtu ning vene päritolu noored

Noorsootöö Jõhvis toetab
noorte arengut
Jõhvis asub aadressil Hariduse 3 Avatud Noortekeskus, mis ootab külla kõiki noori, vanuses 7-26 eluaastat. Noortekeskus on kõige laiema
noorsootöö teenuste valikuga ning peamine noorsootöö teostaja Jõhvi
vallas. Jõhvi noortekeskus on koht, kus toetatakse noorte omaalgatust

õpetasid eesti noortele, kuidas
käib tõeline pelmeenitegu.
Kõige vahvam osa oli muidugi
ise valmistatud toitude söömine!
Kolmas laagripäev oli valdavalt
suunatud tagasisidele ja edaspidiste koostöömõtete planeerimisele. Uurisime noortelt, mida
nad tulevikku silmas pidades
sooviksid veel üheskoos ette
võtta ja kas teoks saanud noortekohtumise vorm oli neile sobilik
ja hariv. Võib öelda, et toimunud
kohtumine oli igati inspireeriv,
sest mõtteid jätkutegevusteks
oli rohkelt – alustades koolide ja
noortekeskuse traditsioonilistest
laagritest kuni koolidevaheliste
üritusteni, olgu nendeks siis olümpiamängud või ühine lumelinna
ehitamine. Noorem vanusegrupp
leidis omavahel kiirelt ühise keele
ning tegutseti koos justkui oleksid
kõik üksteist juba aastaid tundnud.
Vanem noortekohtumiste grupp
ei saanud alguses hoogu sisse,
kuid nagu sellistel puhkudel ikka,

ei saadud pärast enam pidama.
Selgus, et kolm päeva ühisteks
tegemisteks oli selgelt liiga vähe
ning edaspidi sooviti, et laager
kestaks vähemalt viis päeva.
Noorte antud tagasisides peeti
kõige olulisemaks uute sõprade
leidmist. Ja mis seal salata, nagu
laagrites teinekord juhtub, tekivad
teatavad sümpaatiad.
Kolm päeva toimus aga väga
tõhus ja tegevusterohke koostöö
nii noorte kui ka koolide huvijuhtide ja noorsootöötajate vahel.
Töötajad said omavahel paremini
tuttavaks, mis lõi kindlasti häid
eeldusi tihedamaks koostööks
tulevikus. Pärast programmi on
märgatavalt suurenenud koolide ja
noortekeskuse töötajate vaheline
noortele suunatud infovahetus, millest võidavad muidugi
kõige rohkem meie omad kohalikud Jõhvi noored. Igal
juhul julgeme noortekohtumiste
programmi soovitada kõikidele
teistele koolidele üle Eesti. Lõi-

ja luuakse tingimused oskuste ja teadmiste omandamiseks, lähtuvalt
noorte vajadustest ja huvidest.
Igapäevaselt tegeleb noortekeskus avatud noorsootööga, mille eesmärk
on pakkuda noortele vabatahtlikkuse alusel selles osalemise võimalusi,
et toetada nende aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Avatud
noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Lisaks
avatud noorsootööle pakub noortekeskus mitmesuguseid osalusvorme
laagrite, õpilasmaleva, projektitegevuse ja sündmuste näol ning on koht

mumine ja omavaheline koostöö
ei pea olema tühi sõnakõlks,
vaid võib aidata jõustada noori
kõikjalt Eestist, et nad tunneksid
ennast siin mugavalt ja turvaliselt. Vahetu kohtumine erinevast kultuuriruumist pärit noorte
vahel ja ka noortevaldkonna
töötajate vahel, annab juurde
palju kasulikke tutvusi, loob uusi
võimalusi ja ideid edaspidiseks.
Koostöö
edendamise
kõrval
on suureks plussiks muidugi
ka läbi koostegutsemise toimuv

keele õppimine. Üks sagedasemaid
lauseid, mida laagrite toimumise ajal
kuulda võis, oli „Aga kuidas seda
eesti keeles öeldakse?“ ja vastupidi.
Ehkki meie noortekohtumisest on
juba päris tükk aega möödas, on
tunne, nagu oleks see alles äsja
toimunud. Kui kohtumisele tagasi
mõelda, tekib sees hea ja mõnus
tunne – nii nagu ühe hästi planeeritud ja korraldatud projekti puhul
olema peabki!
Janika Juuse,
Jõhvi noorsootöötaja

lihtsalt vaba aja veetmiseks. Jõhvi noortekeskuses töötab kaks kutsetunnistusega noorsootöötajat, kes valdavad eesti, vene ja inglise keelt.
Noorsootöötajate peamine roll on noorte juhendamine ja koos nendega tegutsemine.
Noortekeskuse külastus ja noorsootöös osalemine on noortele
TASUTA! Ootame teid E-R kella 12-19-ni.

Janika Juuse, Jõhvi noorsootöötaja
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Aleksei Naumkin avab elamuspargi, õpetajate palkade ja
suurte projektide tagamaid

Alanud aasta tõi mitmeid positiivseid muutusi – tõusid huvikoolide
õpetajate palgad, avanesid uued võimalused
puuetega inimestele ja
noortele tekkis juurde
koht, kus veeta vaba
aega. Sellest kõigest
räägime lähemalt Jõhvi
abivallavanema
Aleksei Naumkiniga.
Oluline muutus: alates jaanuarist suurenesid Jõhvi muusikaja kunstikooli õpetajate töötasud kaheksa protsendi võrra.
Kauaoodatud palgatõus toimus
ka lasteaiaõpetajatel, kelle kuutasu kerkis 1183 euroni ja neil, kel
magistrikraad – 1315 euroni.
Lasteaiad on omavalitsuse
erilisema
tähelepanu
all:
pärast 2020. aasta eelarve
vastuvõtmist alustab vald Sipsiku lasteaia territooriumil
mänguväljaku ehitamist.
Peale selle on kavas remontida elektrisüsteeme. Lasteaia
kogu elektrisüsteemi renoveeri-

miseks on planeeritud umbes
127 000 eurot. Ka valla arengustrateegias on Sipsiku ja Kalevipoja lasteaedade ruumide remondiks märgitud 120 000 eurot.
„Keskkond peab andma hea ja
turvalise tunde. Kellele meeldiks tulla lasteaeda, kus on katkised radiaatorid? Tähtis on,
et meie lapsed, kes on meie
tulevik, kasvaksid üles kenas
ja korralikus keskkonnas,“
on Aleksei Naumkin kindel.
Jätkub Jõhvi vene põhikooli
juures asuva staadioni ehitus.
Pärast remondi lõppu on sinna
plaanitud paigaldada vajalik
inventar.
„See oli meie valimisliidu
„Jõhvi – meie kodu“ poolt tehtud lisaeelarve ettepanek, sest
staadion ei saa ilma inventarita
täiel määral töötada,“ lisas abivallavanem.
Käesoleva aasta kõige suuremaks ja olulisemaks projektiks on Jõhvi põhikooli uue
hoone ehitus.
„Siinkohal pean vajalikuks
tunnustada meie põhikoolide
juhte. Nii nagu vene põhikooli direktor Irina Šulgina osales
kaks aastat tagasi kõigis kooli projekteerimist ja remonti
puudutavates protsessides, nii
on ka praegu eestikeelse põhikooli direktor Liina Mihkelson aktiivselt osalemas kõigis
ettevalmistavates protsessides,
mis on seotud uue kooli ehitamisega ja mis aitab seda suurt
projekti edukalt ellu viia. Tahan teda selle eest eraldi tänada,“ avaldas Naumkin tänu.
„Projekt läbib viimast lihvi,

kinnitatakse ja peagi algab
ehitus. Praegu juba on aegsasti asutud tegema ettevalmistusi, mis puudutavad kooli
ajutist ümberkolimist. Sel korral tahame vanast koolimajast
müüa ära kõik, mis võimalik. Korraldame oksjoni ja
selle käigus saadud rahast rahastame muuhulgas ümberkolimist,“ lubas Naumkin.
Kooli õppetöö toimub ajutiselt
(eeldatavalt rohkem kui aasta, kuni käib uue kooli ehitus)
Ida-Virumaa
kutsehariduskeskuse Jõhvi õppehoones.
Peagi alustavad tööd kultuuri- ja huvikeskuse loodusteaduste ringid
Ringid alustavad tegevust vene
põhikooli „külmutatud“ osas,
ühes nendest ruumidest, mis
jäeti ootele, et seal korraldada
just sedalaadi huviringide tegevust. Nende ringide, mille seas
on muu hulgas robootikaring,
korraldamine sai teoks tänu rahvusvahelisele projektile. Vene
põhikooli õpilastel on neis väga
mugav käia, sest pärast kooli
saavad nad tegeleda põnevate
tegevustega, ilma et peaksid
koolimajast lahkuma.
„Täna võib juba julgelt öelda, et meil on tekkinud
suurepärane täiendav keskus,
kus ühe katuse all tegutsevad
meie lastele kultuuri- ja spordiharidust pakkuvad organisatsioonid,“ märkis abilinnapea.
Elamuspark ja tänavakunsti
festival
Millised noori puudutavad
positiivsed muutused ootavad

meid ees lähimas tulevikus?
Üks projekt puudutab uue
elamuspargi ehitust. Park kerkib raudteeäärsele maa-alale,
mis kuulub valla omandisse.
„Sinna tuleb kaasaegne elamuskeskus, kus on võimalik
tegeleda parkuuri ja teiste aktiivsete tegevustega. Me ei jäta
hooletusse ka endist elamusparki, kuhu on planeeritud niinimetatud laste liikluslinnak.
Koostöös maanteeametiga paigaldame sinna liiklusmärgid,
et lapsed saaksid õppida tundma liiklusreegleid, sõita jalgratta või tõukerattaga,“ rääkis
abivallavanem.
Sel aastal peetakse traditsiooniliselt mais toimuvat Jõhvi
päeva senisest veel suurejoonelisemalt. Lisaks laulu- ja
tantsukollektiivide
pidulikule rongkäigule on Aleksei
Naumkini ettepanekul avatud
erinevates paikades nn spordipunktid, kus esitletakse erinevaid spordialasid. Pidustuste
käigus antakse kindlasti üle
raemedalid ja Jõhvi elanikke
ning külalisi on sel päeval ees
ootamas mitmeid üllatusi.
Alates 14. kuni 21. juunini
toimub suurejooneline tänavakunsti festival. Sel puhul
sõidab Jõhvi igast ilmakaarest
kunstnikke, kes katavad seinad professionaalse grafitiga.
Festivali raames korraldatakse
lastele ja noortele kolmepäevane laager, mille käigus viivad
väljaõppinud kunstnikud läbi
meistriklasse ja annavad noortele maalikunstnikele võimaluse ise kätt proovida, et oma
kodulinna kaunimaks muuta.

Info sotsiaalteenuste kohta
muutub kättesaadavamaks
Sotsiaalsetest
projektidest
märkis Aleksei Naumkin ära
projekti, mis puudutab Jõhvi valla puuetega inimeste
eluasemete füüsilist kohandamist. Selle projekti käigus
remonditakse 21 korterit, mis
kohandatakse nendes elavate
puuetega inimeste järgi, et nad
saaksid paremini oma igapäevaeluga toime tulla.
Jõhvi vald on sotsiaalministeeriumiga koostöös käivitamas
veel kahte sotsiaalprojekti,
mis puudutavad hingehädadega inimeste rehabiliteerimist. Esimese projekti käigus
renoveeritakse nende tarbeks
hooldekodu ruumid, kus nad
hakkavad elama ja kus neile
leitakse spetsialisti abiga sobivaid tegevusi. Vald osaleb
veel ühes projektis, mille toetust sai ta taotleda jaanuari
keskpaigani. Kui projektile
eraldatakse raha, siis tekib
kümnel hingehädadega kimpus oleval inimesel võimalus
saada vajalikke rehabilitatsiooniteenuseid ka siis, kui nad
elavad oma kodus.
Aleksander Naumkinil on plaanis töötada Jõhvi elanike heaks
välja uus sotsiaalteenuste
osutamise kord.
„Olen seadnud endale ülesandeks optimeerida ja koguda
ühte dokumenti kokku kõik
korrad ja käskkirjad, mis
puudutavad sotsiaalteenuseid.
Ideaalis peaks sellest sündima dokument, mis on kõigile
kättesaadav ja millest on kahes keeles leitavad pakutavad

teenused ja toetused. Praegu
on eriti abivajavatel inimestel
– eakatel, puudega inimestel
– erinevates kordades keeruline orienteeruda ja aru saada,
millele neil on õigus ja millele
mitte. Peagi teeme selle neile
tunduvalt lihtsamaks,“ kinnitas
Naumkin.
Lasteaeda interneti kaudu
Valminud on haridusteenuste
haldamise süsteem ARNO, mis
võimaldab vanematel lihtsa
vaevaga registreerida oma laps
interneti kaudu lasteaia järjekorda. Süsteemile on võimalik
ligi pääseda Jõhvi vallavalitsuse kodulehe või lasteaia internetilehekülje kaudu.
„Palun vanematel, kelle laps
on lasteaiakoha järjekorras,
kontrollida üle oma andmed.
Süsteemi saab sisse logida
ID-kaardi abil. Kui teil on
ARNO-süsteemi puudutavaid
küsimusi, siis pöörduge palun
Jõhvi vallavalitsuse haridusnõuniku poole. Antud uuenduse eesmärgiks on muuta
lasteaiakoha taotlemine läbipaistvaks ja kõigile arusaadavaks. Süsteem on seotud
rahvastikuregistri ja riikliku
haridusregistriga, tänu millele
jõuavad andmed ARNO-sse
automaatselt. See vähendab
oluliselt bürokraatiat. Lähiajal lisatakse ARNO-süsteemi
üldharidus- ja huvikoolide
moodul,“ rääkis vallavanem
uuendustest.
JT
Foto: Jevgenia Parv

Olukord Jõhvis: korteriühistute komisjon ja raudteejaama saatus

Sellest, millised teemad on praegusel ajal
kõige aktuaalsemad,
rääkis Jõhvi Teatajale
abivallavanem Natalja
Abel.
Jaanuari keskpaigas toimus
hiljuti loodud korteriühistute
komisjoni esimene istung. Selle
käigus valiti komisjoni esimeheks Jõhvi abivallavanem Natalja Abel. Peale Natalja kuuluvad komisjoni kaks erinevate
fraktsioonide liiget (Aleksandr Romanovitš ja Jekaterina
Vassiljeva), kuid samuti kolm
ametnikku:
hankespetsialist,
majandusspetsialist ja keskkonnaspetsialist.

Miks selline komisjon loodi?
Peamiselt seetõttu, et omavalitsus seadis omale eesmärgiks
toetada korteriühistuid, kes
soovivad korrastada majadevahelisi territooriume.
Natalja Abeli sõnul kehtis Jõhvis varasemalt kindel kord,
kuidas toetati korteriühistuid,
kes soovisid lõigata ohtlikke
puuoksi või puid maha raiuda.
Kuid kuna hooldust vajavaid
puid on Jõhvis vähe ja seda
võimalust kasutati küllaltki
vähe, siis tunnistati meede
vähetõhusaks. Sealt edasi tekkis idee luua sama dokumendi
alusel teine dokument, millega
tekiks rohkem võimalusi korteriühistuid rahaliselt toetada.
„Sellest saab kord, mille alusel hakkame kaasrahastama
korteriühistute õuealade korrastamist. See hõlmab nii olemasolevaid puid, põõsaid, aga
ka uute puude ja põõsaste istutamist, haljasalade rajamist,
lillede soetamist lilleklumpidesse, trepikäsipuude värvimist või paigaldamist, pinkide
ja prügiurnide renoveerimist
või soetamist.“
Dokumendi loomise eesmärgiks on aidata korteriühistutel
hoove korrastada. Omavalitsus
on samuti lubanud korraldada

konkursi, mille käigus jagatakse kõige kaunimate õuealadega korteriühistute vahel rahalisi auhindu.
Valla poolt finantseeritav summa ulatub 200 euroni või 70
protsendini kogumaksumusest.
Komisjoni esimesel istungil
osalesid Jõhvi korteriühistute
esindajad ja Natalja Abeli sõnul
oli istung väga sisutihe.
„Saime korteriühistutelt väga
head tagasisidet nende vajaduste
ja probleemide kohta, mille üle
on väga hea meel. Komisjon
asub nüüd hoovide korrastamise korda välja töötama, kuid
järk-järgult liigume selle kõrvalt edasi järgmisesse etappi,
kus pöörame tähelepanu majade
fassaadidele, katustele ja kõigele sellele, mis kujundab Jõhvi
välist ilmet. Peale selle konsulteerime kindlasti korteriühistuid nende ees seisvate keeruliste
küsimuste lahendamisel,“ rääkis
Abel. Ta lisas, et komisjon
on avatud dialoogiks ning
ootab tagasisidet ja ettepanekuid kõigilt Jõhvi elanikelt.
Tuletame meelde, et alates
eelmisest aastast on korteriühistutel võimalik taotleda
kaasfinantseeringut laste mänguväljakute rajamiseks oma
territooriumile. Kahjuks ei

ole see teema olnud ühistutele
lõpuni arusaadav.
Korra kohaselt võivad korteriühistud laste mänguväljaku
rajamiseks või renoveerimiseks
taotleda Jõhvi vallalt toetust,
mis ulatub 50 protsendini mänguväljaku maksumusest.
Piirangud puudutavad kaasfinantseeritavat summat ja seisnevad selles, et kui toetust taotleb üks korteriühistu, siis valla
toetatav maksimaalne summa
ulatub 12 000 euroni. Kui taotluse esitavad kaks või rohkem
korteriühistut, siis planeeritakse
suuremat väljakut, mille vald
katab 50 protsendi ulatuses,
mis summana võib ulatuda kuni
25 000 euroni.
Populaarseks on osutunud korteriühistute
majadevaheliste
teede rahastamise kord, mille
käigus omavalitsus finantseerib
50 ja korteriühistu 50 protsenti
valminud teede maksumusest.
Jaamahoone läbib muutuse
Paistab, et pikad kõnelused
selle üle, milline peaks olema
Jõhvi raudteejaamahoone tulevik, on jõudmas lõpusirgele.
Riik toetab hoone renoveerimist umbes 70 000 euro suuruse fondirahaga.
Edasi jätkuvad läbirääki-

mised Eesti Raudteega, kellele
jaamahoone kuulub. Abivallavanema Natalja Abeli sõnul
on vald huvitatud sellest, et
omanik annaks hoone teatud
tingimustel vallale kasutada,
kuid võib olla nõus ka muude
tingimustega. Kõnelused selle
kõige üle aga alles käivad.
Kuid selge on see, et hoonet ei
ole sellisel moel nagu see praegu on plaanis Jõhvi jätta.
„Milline mulje jääb rongi aknast välja vaatavatele inimestele meie piirkonnast, kui nad
näevad sellise fassaadiga jaama? Ei ole kõige meeldivam
vaatepilt. Seepärast on vaja see
hoone tingimata korda teha,“
sõnas Natalja Abel.
Milline näeb jaamahoone

pärast kordategemist välja?
Esiteks on plaanis remontida
hoone fassaad, katus, paigaldada tehnosüsteemid, et seal
oleks soe ja ohutu. Hoonesse
rajatakse tualett ja võimalik,
et ka kohvik. Hoone ühes tiivas hakkab olema liigendatud
ruum, kus on võimalik läbi viia
näituseid ja performance`eid,
korraldada konverentse ja
loomingulisi kohtumisi.
Hoonesse peaks kindlasti tulema ka reisijatele mõeldud
väike ootesaal. Ülejäänud ruumid konserveeritakse ja arendatakse edasi vastavalt ettevõtjate huvile ja ettepanekutele.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv
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Tulekahjud nõudsid mullu Ida-Virumaal
kuus inimelu
Päästekeskuse 2019. aasta kokkuvõtte järgi
vähenes tulekahjude arv terves riigis. Jõhvis
põles aasta jooksul 14 elumaja, kuid ükski
inimene õnneks põlengutes surma ei saanud.
Kogu Ida-Virumaal hukkus
tulekahjudes 2019. aastal kuus
inimest. Hukkunutega lõppenud tuleõnnetuste põhjuseks
oli hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, sealhulgas hooletus suitsetamisel. Kõik surmasaanud olid tulekahju ajal
alkoholijoobes.
Aasta esimene inimelu nõudnud tulekahju puhkes Narvas
Tallinna maanteel asuvas korterelamus 26. jaanuaril enne
südaööd.
Häirekeskusesse teatati, et viiekorruselise elumaja neljanda
korruse korterist tuleb suitsu ja
seal töötab suitsuandur. Naabri
sõnul elas kolmetoalises korteris eakas mees. Päästjad
jõudsid sündmuskohale loetud
minutitega ja lokaliseerisid
tulekahju, kuid kahjuks korterielanikku, 91-aastast meest,
enam päästa ei õnnestunud.
Tulekahju kolle asetses hukkunu kõrval diivanil, millest
võib järeldada, et tuli võis
saada alguse hooletust suitsetamisest.
2. juunil kutsuti päästjad Narva
Muraka tänavale, kuid kahjuks
oli seal põlenud eramu katus
juba sisse varisenud ja tuli

põles lahtise leegiga. Majas
ei olnud suitsuandureid ja selles elanud eakas mees kahjuks
hukkus tules. Tulekahju oletatav põhjus oli hooletu suitsetamine.
12. augustil teatati häirekeskusele, et Kohtla-Järvel
Kiige tänaval põleb lahtise
leegiga mahajäetud aiamaja.
Sündmuskohalt leiti 38-aastase mehe surnukeha. Tegemist oli kodutuga, kes otsustas
aiamajas ööbida või elas selles ajutiselt. Muidugi mõista ei
olnud seal ühtegi suitsuandurit.
Tulekahju võimalik põhjus
oli hooletus lahtise tulega
ümberkäimisel, mees tõenäoliselt kas suitsetas või tegi lõket,
et sooja saada.
28. augustil kell pool üks öösel
puhkes tulekahju Narva-Jõesuu linnas Sirgala külas kahekorruselises kivimajas. Tules
hukkus 60-aastane mees. Mehe
naine püüdis teda ust avades
päästa, kuid sai põletushaavu
kõrgel temperatuuril kuumenenud ukse käepidemest kinni
haarates.
Mees leiti esikust, kust sai
alguse ka tulekahju. Ruumis
puudus elektrisüsteem ja kõik

asjaolud viitasid sellele, et tulekahju oli alguse saanud juba
mõnda aega ja teade põlengu
kohta jõudis häirekeskusesse
liiga hilja. Mees viibis tulekahju tekkimise ajal joobeseisundis. Tal oli harjumuseks
esiku kõrval asuvas tualetis
käies suitsetada. Naise sõnul
oli hoones kaks suitsuandurit,
kuid ükski neist ei hakanud
tööle.
27. septembril teatati kella
poole kümne ajal õhtul häirekeskusele, et ühest Sillamäel
Kajaka tänaval asuva 9-korruselise
ühiselamuhoone
kuuenda korruse toast tuleb
suitsu. Toas viibis arvatavalt
inimene, kuid mitte keegi
ei avanud naabrite tugevate
koputuste peale ust.
Aja jooksul, mil päästjad
sündmuspaigale sõitsid, levis
suits trepikotta. Päästjad jõudsid kohale nelja minutiga ja
suundusilt viivitamatult suitsu
sisse kannatanut otsima. Põlenud toast leiti diivanilt teadvuseta noor mees, kes anti üle
meedikutele. Kahjuks tuli neil
32-aastane mees surnuks tunnistada.
Pudelisse kustutatud suitsukonid ja tulekolde süttimispaiga paiknemine voodi lähedal
viitasid sellele, et tuli võis
alguse saada voodis suitsetamisest.
Õnnetusjuhtumeid

kommen-

teerinud Ida päästekeskuse
juht Alar Holzmann märkis,
et kõige parem elupäästja on
töökorras suitsuandur, mis
annab kiiresti märku tekkinud
tulekahjust ja jätab võimaluse
olukorda päästa, kuni asi pole
muutunud liiga „kuumaks“.
„Ida päästekeskus tegi 2019.
aastal Lääne-Virumaal ja
Ida-Virumaal kokku 6120 kodunõustamist ja loomulikult
jätkame nõustamist ka 2020.

aastal. Meil on hea meel, kui
inimesed, kes tunnetavad ohtu
või näevad naabreid hooletult
käitumas, mis võib tekitada
tulekahju, pöörduksid päästjate poole. Seda saab teha
lühinumbril 1524, kuhu helistades on võimalik ennast kirja
panna ka kodunõustamisele.
Päästjad tulevad teie juurde
koju, hindavad teie eluaseme
ohutust ja vastavad teid huvitavatele küsimustele,“ sõnas
Alar Holzmann.

Ida päästekeskuse juht lisas,
et liiga palju esineb tulekahjusid, mis saavad alguse toidu
valmistamisel kõrbema läinud
söögist.
„Inimesed
peavad
söögitegemisel olema hoolsamad,
mitte unustama toitu pliidile
küpsema, kui nad lahkuvad
köögist teise ruumi või üldse
kodust.
Päästeametil on selle tarbeks oma sõnum: „Kui teed
sööki, jää kööki!“.”

Spordiuudised
Spordikooli direktor: Jõhvi vajab kaasaegseid spordirajatisi
Eelmisel aastal täitus Jõhvi
spordikoolil 30 tegevusaastat.
Kool asutati 1989. aasta
jaanuari alguses ja selle aja
jooksul on toimunud mitmeid
ümberkorraldusi: kool on
vahetanud
mitmel
korral
nime ja kuulunud erinevate
omavalitsuste alluvusse.
Alates 1991. aastast seoses Jõhvi
eraldumisega
Kohtla-Järvest
hakkas spordikool kuuluma
Jõhvi haldusalasse.
Koolis tegutsesid korv- ja
käsipalliosakond. Alates 1995.
aasta veebruarist lisandus tenniseosakond ja kaks aastat
hiljem jalgpalliosakond.
Lühikest aega tegutses koolis
ka tütarlaste võrkpalliosakond.
2000-ndate aastate alguses
lisandusid
uute
aladena
kikkpoksi,
kergejõustiku,
poksi, ujumise, suusatamise,
jalgrattaspordi ja jõutõstmise
osakonnad. Samal ajal suleti
käsipalliosakond.
Aastal 2009, mil ehitati uus
spordihall, lisandus võrkpall
tütarlastele. Pärast seda on osa
alasid spordikooli programmist

välja langenud ja lisandunud
on mitmed uued.
Tänasel päeval saab spordikoolis õppida järgmistel õppekavadel: kergejõustik, sulgpall,
ujumine, suusatamine, võrkpall

ja üldkehaline ettevalmistus.
Treenimine maksab 11 eurot
kuus.
Sellest, kuidas Jõhvi spordikoolil läheb ja milliseid muutusi on viimaste aegade jooksul

läbi viidud, rääkis kooli direktor Jevgeni Fedorenko.
„Kõige olulisem muudatus puudutab seda, et Jõhvi spordikool
haldab lisaks spordihallile
mitmeid spordirajatisi:

kahte ujulat (Hariduse tänaval ja Narva maanteel),
koolistaadione ja Pargi tänava
jalgpallistaadioni,“ sõnas Fedorenko.
Mitmete spordiobjektide puhul saab rääkida viimasel
ajal toimunud positiivsetest
muutustest. Nii näiteks renoveeriti Narva maantee ujula
ventilatsioonisüsteemi ja riietusruume. Hetkel käib sealsamas Narva maanteel uue
kaasaegse staadioni ehitus.
Spordihalli vastu planeeritakse
400-meetrise staadioni ehitust.
Tänasel päeval treenib spordikooli erinevatel erialadel üle
400 lapse alates viiendast kuni
19 eluaastani. Spordikoolis
töötab 12 kvalifitseeritud treenerit.
„Meie uueks suunaks on alates
viieaastastele lastele mõeldud
üldine sportlik ettevalmistus,
mida finantseerib riik. See
tähendab seda, et nii selles
osakonnas treenivad lapsed
kui ka nende vanemad saavad üldise arusaama sporditegemisest ning võivad aasta

jooksul valida, millise alaga
laps tegelema hakkab ja millise
treeneri käe all.
Spordikooli üheks eesmärgiks on kindlustada igale
spordikooli treenerile võimalus viia treeninguid läbi
väärikates tingimustes. Oleme
sinna suunda teel.“
Direktori sõnul on uued
spordirajatised Jõhvile väga
vajalikud.
„Spordikool korraldab oma
õpilastele ja treeneritele vajalikud sõidud. Spordikoolil on
oma 19-kohaline buss ja kindel bussijuht. Meie kergejõustiklasi viiakse näiteks treenima
Ahtme spordikeskusesse, suusatajad treenivad Pannjärve
keskuses,“ sõnas Fedorenko.
Septembrist avaneb võimalus
võtta osa võimlemise treeningutest.
Spordikool kutsub lapsi spordiga tegelema – igaüks saab
valida endale meelepärase
spordiala.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv
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Jõulurahu väljakuulutamine

Jõhvi vallavanem Max Kaur kuulutas 24.
detsembril, jõululaupäeva keskpäeval Jõhvi
linna keskväljakul välja jõulurahu.
Sarnaselt Tallinnale, Pärnule ja Tartule, kus
eelmise sajandi lõpus taastati kuninganna
Kristiina jõulurahu väljakuulutamise tava, on

nüüd ka Jõhvi kui suure piirkonna keskus hoidmas kõrgel Euroopa ajaloolisi kristlikke traditsioone.
Jõulurahu tava ulatub 17. sajandisse ja kuulub
Eesti, Soome ning Rootsi õigusriikluse ühisae-

Jõhvi aukodanike ja raemedali
kavaleride vastuvõtt

ga. Traditsioon sai alguse Rootsi kuninganna
Kristiina valitsusajal aastail 1632-1654. Jõulurahu väljakuulutajaks oli tavapäraselt linnapea
või raesekretär linna keskväljakul. Väljakuulutamise aeg on traditsiooniliselt jõululaupäeva
keskpäeva eelsed ja järgsed minutid.

Jõhvi tänab
Vana aasta viimasel
päeval, 31. detsembril
külastasid Jõhvi vallavalitsuse liikmed kiirabi,
päästeametit, haiglaid,
politseid ja väeosasid, et tänada kõiki
neid inimesi, kes
olid pühade ajal
teenistuses ja tagasid
meie kõigi turvalisust.
Jõhvi tänab!
Foto: Aleksander
Smirnov
Jõhvi vallavalitsus
Jevgenia Parv
JT

Fotol eesreas: Eugen Vaher, Sirje Koitmets, Gale Popova, Voldemar Berelkovski
tagareas: Arved Jõgisoo, Peeter Kaldur, Endel Paap, Priidik Kippar, Igor Tjurin

Teisipäeval, 14. jaanuaril korraldas Jõhvi vallavalitsus traditsioonilise uusaasta vastuvõtu Jõhvi aukodanikele ja Jõhvi raemedali kavaleridele.

6 teated

Detsembris registreeriti 6
väikese vallakodaniku sünd:
Maria Soldatenko
Veronika Bondar
Marta Merirand
Nicole Grinkevitš
Eliise Tõnurist
Stiven Alijev
Jaanuaris tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas vallakodanikud:
98
Niina Koroljova 26. jaanuar
95
Romuald Gindper 1. jaanuar
Klavdiya Khisamutdinova
6. jaanuar
94
Niina Komarova 17. jaanuar
93
Väino Tiimus 26. jaanuar
Ekaterina Kostenkova 27.01.
92
Meeta Talf 12. jaanuar
Raisa Antonova 30. jaanuar
91
Linda Müllerbeck 14. jaanuar
Valentina Dobrotina 16.01.
Ljuda Bogatõreva 25. jaanuar
Mariya Trusova 30. jaanuar
90
Valentina Rumyantseva 1.01.
Loreida-Maria Nõlvak 5.01.
Maria Ignatieva 31. jaanuar
Ülo Jõesaar 31. jaanuar
89
Jekaterina Patruševa 4.01.
Arvo Lumi 15. jaanuar
Aleksandra Pupp 17. jaanuar
Aino Piir 24. jaanuar
88
Nina Egorova 3. jaanuar
Virve Jõemets 9. jaanuar

JÕHVI TEATAJA

87
Natalie Tiide 4. jaanuar
Maria Firsova 5. jaanuar
Nikolai Ivanov 6. jaanuar
Nikolay Smirnov 10. jaanuar
Valentina Tsõbulskaja 12.01.
Valentina Jessakova 18.01.
Heljo Vahemets 25. jaanuar
Anna Lobanova 29. jaanuar
86
Elena Alekseeva 1. jaanuar
Hugo Talli 2. jaanuar
Valdeko Kaiva 5. jaanuar
Harry Kästik 8. jaanuar
Victor Znaeshev 25. jaanuar
85
Liubov Ivanova 1. jaanuar
Jüri Rämmal 7. jaanuar
Meinhard Köök 10. jaanuar
Lidia Novik 15. jaanuar
Valentina Varunina 31. jaanuar
80
Antonina Andreeva 1. jaanuar
Antonina Konkina 2. jaanuar
Niina Nikolskaja 5. jaanuar
Antonina Fedotova 7. jaanuar
Nadežda Kolomiets 8. jaanuar
Maria Grebennikova 9.01.
Tatiana Eksi 15. jaanuar
Niina Šarko 17. jaanuar
Anna Lagutko 18. jaanuar
Tamara Komtšatnikova 25.01.
Valentina Ryzhkova 25.01.
75
Alexander Poroshin 1. jaanuar
Konstantin Narusk 7. jaanuar
Olga Osipova 10. jaanuar
Antonina Gaidar 14. jaanuar
Ülo Köök 24. jaanuar
Valeriya Bolgarova 31. jaanuar
70
Marta Laud 1. jaanuar
Vasily Sokolov 4. jaanuar
Marita Laineste 7. jaanuar
Leonid Simonov 9. jaanuar
Alexander Manchenko 21.01.
Elve Mark 23. jaanuar
Valeri Loidap 25. jaanuar
Tatjana Kossenko 28. jaanuar
Liliya Rudakova 29. jaanuar
Vladimir Starogorodtsev 30.01.

Vald tervitas eakaid uue aasta
puhul kontserdiga
Neljapäeval, 9. jaanuaril kutsus
Jõhvi vald pensionärid pidulikule
kontserdile, mis oli pühendatud
uue, 2020. aasta saabumisele.
Eakatele esines särtsakas naisansambel Trio Romance.
JT
Foto: Jevgenia Parv

Kultuurikalender
Vabadussõjas langenute ausamba juures

2. veebruaril k.18.00 Tartu rahu 100. aastapäeva auks mälestusküünalde süütamine
24.veebruaril kell 12.00 Mälestustseremoonia
Raekoja saalis
2. veebruar k. 13.00 Eri rahvuste klubi Landõš
23. veebruar k. 13.00 Eakate klubi Hõbejuus
Jõhvi Gümnaasiumis
14.v eebruaril k.18.30 SÕBRAPÄEVAPIDU
Tammiku rahvamajas
15.veebruaril k.13.00 Ida-Virumaa vokaalansamblite ja -solistide päev
Jõhvi Mihkli Kirikus
24.veebruaril kell 13.00 Eesti vabariigi 102. aastapäevale
pühendatud kontsert “Laulud kodumaale”
Esinevad Liisi Koikson ja Joel Remmel
Raamatukogus

Pühendatud UNO LOOBI 90.juubeliaastale

15. Nukitsa konkurss. Parima eestikeelse lasteraamatu valimine kuni 23.02.2020
Võimalik tutvuda Mart Heeringsoni tuletõrjeauto mudelite
näitusega, kus on üle 300 eksponaadi ja tellida lasteosakonnalt vastavaid õppeprogramme.
Igal laupäeval laste jututuba kell 12.00
05.02; 12.02; 19.02 ja 26.02 kell 16.00-18.00 käsitöö töötuba.
Lasteaed “Sipsik” näitus “Talvine lumelinn”
Jõhvi linnagaleriis
03.-28.02.2020 Olga Kublitskaja niplispitsi näitus
Avamine E, 03.02.2020 kell 16.00.

Jõhvi Vallavalitsus algatas 7. jaanuari 2020 korraldusega
nr 1775 Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamise.

Planeeritav maa-ala hõlmab Jani (KÜ 25201:003:0106, maatulundusmaa 100%, pindala 2,39 ha), osaliselt Kastani tänav T12 (KÜ
25101:001:0225, transpordimaa 100%) ja Kirbulinna tee T3 (KÜ
25101:001:0188, transpordimaa 100%) kinnistuid. Planeeritava maa-ala piir on
toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). Planeeritava maa-ala pindala on
ca 3 ha. Planeeritav maa-ala asub altkaevandatud alal. Planeeritaval maa-alal
hoonestus puudub.
Planeeritav maa-ala piirneb põhjast 93 Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku tee (KÜ
25201:002:0137, transpordimaa 100%), kirdest Vahepõllu (KÜ 25101:001:0321,
maatulundusmaa 100%, pindala 6,68 ha), kagust Farmi (KÜ 25201:003:0109,
maatulundusmaa 75% ja tootmismaa 25%, pindala 23,66 ha), edelast Matsi (KÜ
25201:003:0105, maatulundusmaa 100%, pindala 9,16 ha), loodest Kirbulinna tee
67 (KÜ 25201:002:0164, tootmismaa 100%, pindala 3022 m2) ja Kirbulinna tee 69
(KÜ 25201:002:0146, tootmismaa 100%, pindala 2,03 ha) kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jani kinnistu jagamine kolmeks
äri sihtotstarbega krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse
määramine.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu
kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu
kohustusega alas (ca 140 ha), mille maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa (EP) ja kus on lubatud mingi muu kõrvalsihtotstarve kuni 30% (ca 42 ha)
ulatuses.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses
tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee/Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/dokumendihalduse planeeringute register/DP-171.
Riho Nõmmik
Planeerimisspetsialist
5302 0557, riho.nommik@johvi.ee

Jõhvi vene põhikool pälvis kõrge tunnustuse
Eelmise aasta lõpp oli Jõhvi vene põhikoolile tähelepanuväärne, kuna meile anti haridus- ja teadusministeeriumi ning sihtasutuse
Innove poolt üle keelekümblusprogrammi
kvaliteediauhind „Keelekümblusasutus 2019
valdkonnas eestvedamine ja juhtimine“.
Selle autasuga tunnustati kogu koolikollektiivi
suurt tööd, mis on tehtud ära viimase 17 aastaga
ja tänu millele on tavalisest üldhariduskoolist
saanud kakskeelne, algatusvõimet toetav ja
kaasaegne õppeasutus, mis pakub mitmekülgseid arenguvõimalusi. Iga meie kooli
õpilane ei saa koolist mitte ainult teadmisi, vaid mitmekülgse toetuse oma individuaalse eripära väljaarendamiseks ja kõlbelised hoiakud elus edukaks toimetulekuks.
Eriliselt edukaks on osutunud keelekümblusprogramm, nii varasem kui ka
hilisem. Viimaste aastate jooksul on keelekümblusprogrammi osalejate arv
kasvanud 2,5 korda ja see arv jätkab järjepidevalt kasvamist. Nagu märkisid Innove komisjoni liikmed, on koolile antud tunnustus märk eestvedamise alasest
kvaliteedist. Koolis on kujunenud välja head traditsioonid ja kultuur, mis toetab
eesti- ja venekeelset suhtlust.
Õppeprotsesse on rikastatud erinevate projektide, väljasõitude ja üritustega, kus
töökeeleks on sageli eesti keel. Õpilased näitavad tasemetöödes ja eksamitel väga
kõrgeid tulemusi ja õpetajad jagavad meeleldi oma töökogemust ja keelekümbluse meetodeid kolleegidega teistest Eesti sõpruskoolidest ja välismaalt.
Innove algatusel on Jõhvi vene põhikooli põhjal loodud piirkondlik väljaõppekeskus, mis tegutseb juba teist aastat. Selle kaudu viiakse ellu praktilisi kursusi
maakonna koolide õpetajatele, et tutvustada kaasaegseid meetodeid õppeainete
läbiviimiseks eesti keeles.
Tahan tänada õpilaste vanemaid koolile osutatud usalduse eest, õpetajaid ja kogu
personali suurepärase töö eest, samuti meie partnereid tulemusliku koostöö eest.
Irina Šulgina, Jõhvi vene põhikooli direktor

