Hea Jõhvi elanik ja ettevõtja!
Detsembrikuus selgitame taas välja kaunid jõulukodud, ettevõtete-asutuste fassaadid ja kaupluste-kohvikute jms. vaateaknad.
Selleks ootame Teie kodu, korterelamu või ettevõte fotot (-sid) või videot hiljemalt 15.detsembriks 2019 vallavalitsuse
e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
Lisage kandideeriva eramu, korterelamu, ettevõtte või asutuse aadress, esindaja nimi ja kontaktandmed
Esitatute hulgast valitakse välja käesoleva aasta kaunimad objektid ning nende omanike tunnustatakse
ja autasustatakse 24. detsembril 2019 kell 12 Jõhvi keskväljakul jõulurahu väljakuulutamise tseremoonial.
Jõhvi vallavalitsus
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tasuta

„Nurkadeta“ lasteaed sai
üheksa aastaseks
18. oktoobril tähistas oma sünnipäeva Jõhvi lasteaed Pillerkaar.

Uudised

USA Suursaatkonna juhtkond
külastas Jõhvit
23. septembril 2019.a. külastas USA ajutine asjur Eestis
hr. Brian Roraff Jõhvit, kus käis Jõhvi raekojas toimunud
ameerika folk-pop duo “Our Band” kontserdil. Hr. Brian
Roraff kohtus Jõhvi vallavolikogu esimehe Eduard Easti,
vallavanema Max Kauri ja abivallavanema Natalia Abeliga. JT

Jõhvi õnnitles uusi väikeseid
vallaelanikke ja nende vanemaid
Kolmapäeval, 2. oktoobril toimus Jõhvi
vallavalitsuses traditsiooniline uute väikeste
ilmakodanike ja nende vanemate vastuvõtt.

Kui lasteaia poolkaares loodud hoone üheksa aastat
tagasi valmis, hakati teda
tähelepanuväärse arhitektuu-

rilise lahenduse tõttu kutsuma
„nurkadeta majaks“. Arhitektid
rääkisid maja valmimisel, et
lasteaiahoone
planeerimisel

andsid neile inspiratsiooni …
laste joonistused.
Majas valitseb hubane ja soe
õhkkond. Pillerkaare ruumid
on heledat värvi ja avarad, nii
nagu saalgi, kuhu kogunesid
pidupäeva tähistama põhikülalised ehk erinevas vanuses
lapsed.
Kohale olid tulnud isegi
sõimerühmade kõige pisemad,
kes tantsisid rõõmsalt ja laulsid
koos vanemate lastega kaasa,
kui kõlas lasteaia hümn.

kaasa logopeedid, kes on toeks
nii vene kui ka eesti keelt
kõnelevatele lastele.
Lasteaed asub pargi ääres, mis
annab lisavõimalusi lastega
vabas õhus tegelemiseks.
Hoones on muusikatuba ja
meisterdamistuba, kus on
võimalik erinevaid asju valmistada ja joonistada.
Lasteaia õuealal asub laste
mängu- ja spordiväljak, kus
saab mängida nii jalg- kui ka
korvpalli.

Pillerkaare lasteaias on kuus
lasteaiarühma, millest neli on
eestikeelsed, üks eestikeelne
keelekümblusrühm ja üks venekeelne rühm.
Laste kõnearengule aitavad

Palju õnne, Pillerkaar!
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

Jõhvi vald kinkis vanematele kaubakeskuse kinkekaardi
väärtusega 70 eurot. Iga väike ilmakodanik sai endale
kaunilt kujundatud vallaelaniku tunnistuse.
Käesoleva aasta algul tõusis laste sünnitoetus kolm
korda, kasvades varasemalt 256 eurolt 750 eurole. Valla
lapsevanemad saavad toetust kolmes osas: esimene
250 eurot makstakse kohe pärast lapse vallaelanikuks
registreerimist, teine 250 eurot pärast lapse aastaseks
saamist ja kolmas 250 eurot pärast lapse kaheaastaseks
saamist. Toetuse saamiseks peab üks vanem olema

registreeritud valla elanikuks vähemalt kuus kuud enne
lapse sündi ja teine lapsevanem peab olema valda
registreeritud lapse sünnimomendiks. JT
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Jõhvi volikogu liige
Aleksandr Romanovitš:
tahaks näha
ametnike töö tulemust
Jõhvi vallavolikogu saadik ja Vene põhikooli
hoolekogu liige Aleksandr Romanovitš arvab, et
varasemalt koolile kuulunud ja praegu kultuuri- ja huvikeskuse käsutuses olevates tühjalt
seisvates ruumides on süüdi osade Jõhvi ametnike ebakompetentsus.

Kuldkoera klubi juht: kuuleka koeraga pole
linnatänaval probleeme
Septembri lõpus rõõmustas jõhvilasi koertenäitus „Kuldkoer show“, mis toimus traditsioonilise
mihklilaada raames. Näituse korraldas koerasõprade klubi Kuldkoer, mille esindajad märkisid, et
on väga tänulikud Jõhvi vallavalitsusele (isiklikult vallavanemale Max Kaurile ja abivallavanemale
Aleksei Naumkinile) selle võimaluse eest ja abi eest ürituse korraldamisel.ning hiljuti asus ta
tööle sotsiaalmaja direktorina.

„Kõigepealt on oluline täpsustada, et hoolekogu volitused on seadusega piiratud
ja omavad soovituslikku iseloomu. See tähendab, et meil
ei ole võimalik direktorit või
vallavalitsust millekski sundida või neile midagi ette
dikteerida. Meie ülesanne on
kaitsta kooli huve, öelda välja oma arvamus ja nägemus,
üritada veenda teatud kooli
arengut soodustavate tegevuste vajalikkuses,“ räägib
Aleksandr Romanovitš.
Kooli hoolekogu on viimasel ajal palju saavutanud:
lükanud tagant ideed ehitada kooli territooriumile kaasaegne staadion (praeguseks on ehitus juba alanud), toonud
välja, et kooli basseini ventilatsioon vajab kordategemist,
seda enam, et basseini ei kasuta ainult kooliõpilased, vaid
ka Jõhvi elanikud.
Kuid kõige olulisem on, et hoolekogu on seisnud kooli
ruumide säilitamise eest. Nende samade ruumide eest, mis
ei mahtunud riigi kavandatud renoveerimis- ja ümberkorraldustööde hulka. Projekti järgi pidi kool kärpima oma
üldpindala ja Romanovitši sõnul käidi algselt välja idee, et
pool hoonet tuleb täiesti maha lõhkuda.
„Meie hinnangul ei olnud see otstarbekas, kuna neid ruume
tasus säilitada. Praktika näitab, et erinevate ringide ja kultuuriühingute tegevuste läbiviimiseks ei jätku Jõhvis
ruume. Meil õnnestus need kooli korrused säilitada, kuid
mida me näeme praegu? Osa ruumidest seisab tühjalt.
Minu arvates ei ole ametnikud, kes peaksid üürnike ja
erinevate organisatsioonide otsingutega tegelema, seda piisavalt aktiivselt teinud,“ sõnab volikogu liige.
Romanovitši sõnul seisneb peamine probleem selles, et
info üürivõimaluste kohta ei ole potentsiaalsete üürnikeni
jõudnud.
„Nii linna, kooli kui ka kultuuri- ja huvikeskuse kodulehel ei ole nende ruumide kohta mingisugust infot, millised
need välja näevad, milleks need on mõeldud, millised on
üüritingimused ja nii edasi,“ räägib Romanovitš.
„Mõistan, et on olemas teatud piirangud, mis takistavad
meil anda neid ruume üürile ükskõik kellele. Asja idee oli
aga anda ruumid üürile eelkõige neile, kes tegelevad lapsi
ja noori arendavate tegevuste ja loominguga.“
Kuid kordan veel kord, et kui mitte kusagilt ei leia vajalikku informatsiooni, siis mil moel õnnestub meil leida
üürnikke? Peale selle tuleb arvestada, et ruumides ei ole
tehtud remonti, kuid õppetööd läbiviivad ühendused ja
loomingulised seltsid on tihti mittetulundusühingud, kellel
on peaaegu alati piiratud eelarve,“ räägib Romanovitš. Ta
lisab, et võibolla peaks osa ruume esmalt remontima ja alles seejärel pakkuma neid organisatsioonidele, kes ise ei
suudaks ruume korda teha.
„Iseenesest on mõte jätta osa hoonest alles ja korraldada
seal meie lastele vaba aja tegevusi suurepärane. Alati on
mugav, kui klassivälised tegevused ei ole territoriaalselt
laialipillutatud, vaid asuvad õppekoha lähedal. Kuid see, et
osa ruumidest seisab endiselt tühjana, ei ole vastuvõetav, ja
näitab ametnike suutmatust probleemi lahendada.“
Jevgenia Parv, Foto: Jevgenia Parv

Koertega väljakul tegelemine
on tõeliselt lummav. Pole siis
ime, et näitustel käib kohal
palju pealtvaatajaid, kellel
endal otsest sidet koertega ei
ole. Kuldkoera klubi poolt korraldatud näitusel esitleti näituseringiks ettevalmistavaid
elemente, kuulekus- ja kaitseharjutusi (koeraga kurjategija
kinnipidamine). Näituse kõige
kaasahaaravamad
etteasted
sooritati agility-takistusrajal.
Mis on agility?
Agility on koerasport, mida
hakati harrastama 1970-ndatel aastatel Suurbritannias.
Esimest korda demonstreeriti
seda 10. veebruaril 1978. aastal Cruftsis toimunud näituse
raames, kus John Varley ja
Peter Meanwelli eestvedamisel oli koertele ettevalmistatud
takistusrada, mis tuli läbida
aja peale.
Uue spordiala loomisel sai
Varley inspiratsiooni hobuspordist, eelkõige takistussõidust, mille austaja ta oli.
Kuna publikule ala meeldis, korrati seda uuesti aasta pärast. Järk-järgult töötati
välja agility reeglistik ja sellest sai täieõiguslik koeraspordi harrastus, mida hakati viljelema ka Ühendkuningriigist
väljaspool. Tänaseks on see

levinud üle maailma, kaasaarvatud Eestisse.
Koer läbib agility-rajal ridamisi takistusi võimalikult
kiiresti ja ilma vigadeta. Oluline roll koera võistlusraja
läbimisel on koerajuhil, kes
abistab soorituse ajal koera
žestide ja häälkäsklustega.
Tänu sellele peetakse seda ala
ka meeskondlikuks alaks, kus
on edu aluseks koera ja koerajuhi vaheline hea koostöö.
Klubi Kuldkoer asutati kaks
aastat tagasi. Selle mittetulundusühingu juriidiline aadress
asub Jõhvis. Klubi ehitas
Kohtla-Järvele oma kuludega
koertele treeninguks sobiva
väljaku, mis ei jää väga kaugele omavalitsuse poolt ehitatud
koerte jalutusväljakust.
„Võiks küll arvata, et kui üks
väljak on juba olemas, siis
minge ja harjutage seal, kuid
kõik ei ole nii lihtne,“ selgitas klubi Kuldkoer juht Sergei
Vtornikov.
„Kuna meil on vaja treenida
koerte kuulekust, kaitseoskusi,
valmistada neid ette näitusteks,
siis on arusaadav, et igasugune
väljak selleks ei sobi. Kõik
varustuselemendid peavad pai-

knema üksteisest teatud kaugusel, et vastata treeninguks
vajalikele nõuetele. Eelkõige
seepärast sobib Kohtla-Järve
poolt ehitatud koerteväljak
koertega jalutamiseks, mitte
professionaalseks tegevuseks,“
rääkis Sergei.
Sergei sõnul võttis ta rõõmuga vastu Jõhvi vallavalitsuselt
tulnud ettepaneku korraldada
Jõhvis koerte šõu. Ta loodab,
et Jõhvi linnaparki plaanitava
koerte mänguväljaku ehitamisel ei peeta selle kasutajatena
silmas vaid koeraga jalutajaid,
vaid arvestatakse ka nendega,
kes soovivad oma koeri treenida.
„Arvesse tuleb võtta mitmeid
nüansse, kuid soovitavalt võiks
väljakule olla autoga ligipääs,
kuna inimesed tulevad tihti
treenima mitut koera ja sel ajal
kui üks koer treenib, on teised
autos asuvas aedikus. Ohutust
silmas pidades peab auto olema avatud ja nägemisulatuses,“
selgitas Sergei.
Rääkides koerte pidamise
kultuurist tõi Sergei välja, et
hiljuti alustas Jõhvi vallavalitsus spetsiaalselt koerte väljaheidete kogumiseks mõeldud
kastide paigaldamist.

paigaldatakse. Kuna koeraomanike teadlikkus kasvab, siis
on inimesed üha sagedamini
sunnitud kaasa võtma kühvlikesi ja kilekotte, et oma
lemmiku järel koristada. Kuid
kuhu see kilekott, mida ei ole
lubatud linna prügikonteinerisse visata, panna?“

„Kohtla-Järvel näiteks selliseid kaste kahjuks ei ole, kuid
loodame, et need lähitulevikus

Jevgenia Parv
Fotod: Jevgenia Parv ja Kuldkoera klubi arhiiv

Jõhvi vallavalitsus hakkas
paigaldama koerte väljaheidete
prügikasti
Oluline on teada, et need on spetsiaalselt
lemmikloomade väljaheidete kogumiseks
mõeldud prügikastid, seepärast palutakse olmejäätmeid sinna mitte panna.
JT

Jõhvi koeraomanikel on nüüdsest võimalus jalutuskäikude
ajal sellest kilekotist rahumeeli
vabaneda.
Sergei, kes on eluaeg koertega
tegelenud, arvab, et loomade
pidamise kultuuri on vaja tõsta.
See ei puuduta ainult linnas kehtivat korda, millest tuleb kinni pidada, vaid ka seda, et kui
võetakse endale koer, kas või
väikene, siis on hea, kui teda
ei jäeta iseenda hooleks, vaid
talle leitakse südamelähedane
tegevus.
„See ei pea ilmtingimata olema sport, agility või
kaitseharjutused. Selleks võivad
olla põhilised sõnakuulekusharjutused, mis aitavad kujundada
täiesti adekvaatset ja juhitavat koera, kellega on ohutu ja
meeldiv linnas jalutada, seda
isegi suuremas rahvasummas,“
rääkis Sergei.
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Terves kehas terve vaim: Jõhvi pensionärid osalevad hea
meelega tasuta treeningutel
Jõhvi Teataja toimetuse poole pöördusid
noored, kes tahtsid väga tänada abivallavanemat Aleksei Naumkinit selle eest, et ta viis
ellu mõtte anda pensionäridele võimalus käia
kolm korda nädalas treenimas professionaalse
treeneri käe all. Noormees, kelle isa oli haigestunud insulti, pakkus toimetajale võimalust
minna oma silmaga vaatama, kui rahul on
treeningutel käivad pensionärid. Kohapeal
oli võimalus nendega juttu ajada ja uurida,
millised on nende muljed.
Reedeti kella 12.15–13.15
toimub
võimlemistreening.
Jõhvi spordihalli sisenedes
ei looda ma sealt tõtt-öelda
eest leida saalitäit eakaid
inimesi, kes harjumuspäraselt
hantlite ja treeningmattidega
ringi oskavad käia. Aktiivne
ja heasüdamlik treener Julia
astub kõigepealt ligi uutele
liikmetele, kellele tuleb selgitada, kuidas rühmatreening
välja näeb.
„Kui teil on harjutusi raske teha
täpselt nii, nagu ma ette näitan,
on nende tegemiseks mitmeid
lihtsamaid võimalusi,“ räägib
Julia neile, kes ei jaksa
harjutusi maksimaalselt teha.
See ei ole koht, kus mängida
kangelast, vaid see on koht, kus
sporti tehakse rõõmu pärast ja
igale ühele jõukohaselt.
Jõhvi pensionäridel avanes
võimalus treenida tasuta professionaalsete treenerite käe all
alates 2017. aasta sügisest tänu
toonasele vallavanemale ja
praegusele abivallavanemale
Aleksei Naumkinile, kellele oli

oluline, et sport oleks eakatele
kättesaadav. Kolm korda nädalas toimuvad treeningud
on ideaalne võimalus hoida
füüsilist vormi ja olla aktiivne.
„Kui ma 2017. aastal tegin
südikale pensionärile ettepaneku panna kokku vähemalt
kümnest inimesest koosnev
rühm (tol hetkel oli seda mõtet
pakkuda teenusena), kuid tema
tõi kokku 15 treeningute vastu
huvi tundvat pensionäri, oli
selge, et inimestele on sellist
võimalust tõesti vaja. Alguses
otsisime selleks vahendeid
erinevatest
programmidest,
millele lisasime omakorda
valla raha, nii see kõik alguse
sai. Praegu, kui inimesi tuleb
järjest juurde (treeningul,
mida külastas antud loo
autor, treenis 34 inimest!),
tahan pöörduda volikogu
poole ettepanekuga muuta
see teenus samasuguseks
sotsiaalteenuseks nagu tugiisikuteenus, logopeed, psühholoog, küttepuud või prillid
pensionärile,“ räägib Aleksei
Naumkin.

Abivallavanem on veendunud,
et sotsiaalvaldkonna ülesanded
on hulga laiemad kui need,
mis toetavad inimeste kehva
tervislikku seisundit või rasket
elujärge.
„Minu arvates on sotsiaalvaldkonna ülesandeks muu
hulgas tegeleda ka ennetusega.
See tähendab seda, et selline
teenus nagu kolm treeningut
nädalas soodustab eakate inimeste elukvaliteedi tõusu,
muudab neid aktiivsemaks,
tervemaks, aitab ennetada
haigusi ja pikendab eluiga,“ on
Aleksei Naumkin kindel.
Arina on võtnud mehe Sergei
treeningutele kaasa alates
septembrist. Sergei ongi isa
noormehele, kes pöördus toimetuse poole, et väljendada
oma tänulikkust.
„Kui me saime teada, et
pensionäridele pakutakse taolist võimalust (mu mees oli üle
elanud insuldi), otsustas mees
treenida oma füüsilist vormi.
Ta on endine sportlane, kes
tegeles maadlusega, seepärast
ei tea keegi paremini kui ta ise,
mida sport endast kujutab. See
on suhtlus ja võimalus liikuda,
samal ajal kui õues pole see
halva ilma tõttu võimalik.
Peale selle on suureks plussiks
treener, kes oskab igale
inimesele soovitada jõukohast
koormust. Suurepärane on,
et see kõik on tasuta. Mitte
kõigil pensionäridel ei ole alati
võimalik regulaarselt treeneri
käe all treenida,“ räägib Arina.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

Lugupeetud Jõhvi pensionärid!
Tuletame teile meelde, et teil on võimalus käia kolm korda nädalas TASUTA
treeningutel Jõhvi spordikeskuses, mis asub Jõhvis aadressil Hariduse tänav 5.
Esmaspäeval kl 12–13 – jõusaal.
Kolmapäeval kl 14–15 – bassein.
Reedel kl 12.15–13.15 – võimlemine.
Kõik treeningud toimuvad kogenud treenerite käe all!

Siseminister Mart Helme Ida-Virumaal
2. oktoobril 2019.a.
külastas siseminister Mart Helme
Ida-Virumaad.
Jõhvis kohtus ta
Ida päästekeskuse
ning Ida prefektuuri
töötajatega, samuti
ka Ida-Virumaa
omavalitsuste
juhtidega.
JT
Foto: Jevgenia
Parv

Energiafond ootab andekate noorte taotlusi
Andekate Noorte Energiafondi sügisvoor ootab
taotlusi Ida-Virumaa noortelt, kes soovivad
saada rahalist toetust enesearendamiseks ja
huvitegevuseks. Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud ühisfondi taotlusvoor jääb
avatuks 10. novembrini.
Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetust 7–19-aastasel Ida-Virumaa noorel
huvitegevuse arendamiseks. Toetust võib küsida
näiteks olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel
osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste
arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite
soetamiseks. Taotluse saab esitada noor ise, tema
vanemad või koostöös õpetaja ja huviringijuhiga.
Avatud taotlusvoor on järjekorras kaheteistkümnes
ning aastate jooksul on Andekate Noorte Energiafondi toetust saanud 278 noort Ida-Virumaa eri
paikadest. „Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on
anda noortele võimalus oma ande arendamiseks.

Toetades täna andekaid ja sihikindlaid noori,
panustame nii regiooni kui ka kogu ühiskonna tulevikku,” ütles Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Mart Proos.
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Eve East lisas, et väljastpoolt tulev tunnustus ja
toetus on noortele oluline, innustav ja motiveeriv.
„Julgustame noori taotlusi esitama ning oma soovidest ja eesmärkidest rääkima olenemata sellest,
mis tasemele on oma huvialal jõutud. Valiku tegemisel lähtume nii noorte senistest saavutustest kui ka
sellest, kuidas toetus seatud eesmärkide saavutamisele kaasa aitab,” sõnas Eve East.
Taotlusankeet ja osalemistingimused on kättesaadavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel:
ivol.kovtp.ee/andekate-noorte-energia-fondkoostoo
Maria Kullamägi
Eesti Energia kommunikatsioonispetsialist
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Eesti Geoloogiateenistus alustab tulevikumaavarade uuringutega

Tiit Kaasik
Eesti Geoloogiateenistus on
andnud teada, et alustab tulevikumaavarde uuringutega.
Mida see täpsemalt tähendab,
kas ja kuhu puuritakse uusi
puurauke ning mida kujutab
endast uuringute läbiviimine,
nende küsimustega pöördusime Eesti Geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasiku
poole.
Geoloogiateenistus on teavi-

tanud, et alustab üle pika
aja taas tulevikumaavarade
uurimisega. Mida see täpsemalt tähendab?
Jah nii see on. Eesti Geoloogiateenistus on muuhulgas
saanud riigilt ülesande viia
läbi Eesti aluskorrakivimite geokeemilised uuringud
aluskorrakivimite
metalse
maagistumispotentsiaali hindamiseks. Ehk et lihtsamas
keeles öelduna oleme saanud
riigilt ülesande selgitada välja
kas ja mida väärtuslikku Eesti
kristalse aluskorra kivimites
leidub. Selleks on vaja teostada
puurimistöid koos kaasnevate
geofüüsikaliste
uuringutega
ning samuti peame puurimise
käigus saadud puursüdamikest
võtma proovid kivimite tänapäevaste geokeemiliste uuringute tegemiseks.
Millised maavarad on tulevikumaavarad ja miks neid
nimetatakse tulevikumaavaradeks?
Praegu peame Eesti tulevi-

kumaavaradeks eelkõige graptoliit-argiliiti, fosforiiti ja kristalse
aluskorra maagistumisilminguid.
Nimetus ise tuleb sellest, et Eestis neid ressursse praegu ei kaevandata, aga arvestades nendes
leiduvate elementide üha suurenevat nõudlust, võib neil tulevikus olla suur potentsiaal.
Eestis on ju neid maavarasid
uuritud küll. Miks ei kasutata juba olemasolevaid
puurauke ja puursüdamikke, vaid peab uued puurima?
Jah, tõesti on neid ressursse
erineva detailsusega ka varem uuritud. Aga aeg on edasi
läinud ning täna ei ole varasemate uuringute täpsusaste
enam piisav. Ka ei tehtud omal
ajal kõiki analüüse ning ei
määratud kõiki neid elemente,
mis täna on muutunud huvipakkuvaks ja võivad mõjutada
nende leiukohtade väärtust.
Varem puuritud puursüdamikud ei ole enam suures osas
säilinud ning seepärast ei saa
neid ka kasutada.

Mitu puurauku puuritakse
ja kui suured need on?
Praegu oleme kavandanud Jõhvi uurimisalasse (Jõhvi vald,
Kotinuka küla) puurida kaks ja
Uljaste uurimisalasse (Lüganuse
vald, Uljaste küla) ühe ca 700m
sügavuse puuraugu. Puurimist
alustatakse eelduslikult umbes
12 sentimeetrise diameetriga
auguga ja lõpuossa puuritakse
umbes 7,6 sentimeetrise diameetriga puurauk.

Geoloogiateenistuse geoloogid.

Miks just nendesse piirkondadesse augud puuritakse?
Asukoha valikul lähtus Eesti
Geoloogiateenistus mõlemas
piirkonnas varasemalt läbiviidud uuringutest ja täpsustatud geofüüsikalisest infost.

Puurimine ise viiakse läbi kaasaegsete meetoditega kõiki
nende piirkondade maapõue
eripärasid arvestades ning keskkonnale sellega kahju ei tekitata. Puuritud puuraugud esialgu konserveeritakse ja hiljem
likvideeritakse.

Mida tehakse puursüdamikuga, mis puuraugust välja
tuleb?
Puusüdamikud viiakse meie
Arbavere uurimiskeskusesse
ning siis algavad geofüüsikalised ja geokeemilised uuringud, mille viivad läbi Eesti

Kui palju rikutakse puurimisega keskkonda ja mis saab
puuraukudest?
Me peame arvestama sellega,
et puuraukude puurimiseks
tuleb nendesse piirkondadesse
viia tehnika, mille jaoks on
vaja ehitada ajutised ligipääsuteed, kuid kohad on valitud
selliselt, et need põhjustavad
minimaalseid mõjusid.

Kas need 3 puurauku on kõik
või on geoloogiateenistuse
plaanis veel kusagil puurida?
Jah, oleme planeerinud ka
järgmisesse aastasse kokku
umbes paarikümne puuraugu puurimised ning seda ikka

tulevikumaavarade
eesmärgil.

uurimise

Kas uurimine tähendab seda, et nendes piirkondades
hakatakse kaevandama?
Kindlasti ei tähenda uurimine,
et kohe hakatakse kaevandama, eelkõige keskendume teadustööle. Kuna viimase 30
aasta jooksul pole uusi geoloogilisi uurimisi toimunud, siis
olemasolevad hinnangud põhinevad vananenud andmetel.
Ka ei olnud 30 aastat tagasi
paljusid
analüüsimeetodeid
veel olemas ja mitmed aspektid on üldse uurimata. Samuti
tuleb meil kontrollida üle olemasolev info ja süstematiseerida senised geoloogia-alased
teadmised, et lähtuvalt uuringute tulemustest oleks tulevikus võimalik otsustada, kas ja
milliste maavaradega soovime
läbipaistval viisil liikuda nende
kasutuselevõtmise suunas.
Eesti Geoloogiateenistus

Kui soovid tule- või veeohutuse kohta teavet, helista telefoninumbrile 1524!
Juhan Reisi,
Jõhvi valla
piirkonnapolitseinik
Kahjuks esineb üle Eesti vanades hoonetes küllaltki palju tulekahjusid.
Eri-ti raskete tagajärgedega võivad olla tulekahjud,
mis puhkevad mõne suure
kortermaja korteris.
Tuli ei tunne piire. Isegi kui
olete korralik elanik, kes on
lasknud endale koju paigaldada suitsuanduri, kelle elektrisüsteemi ja -seadmetega on
kõik korras, kes ei suitseta ja
oskab lahtise tulega ümber
käia, kes kontrollib pidevalt
kodutehnika
korrasolekut,
ei ole teie kodu kaitstud tule
eest, mis võib alguse saada…
naabri juurest.

Probleemid hakkavad pihta
tihti suitsetamisest ja alkoholi tarbimisest. Statistika
järgi saab suurem osa korteripõlengutest alguse eluruumides suitsetamisest. Sealne
elanik tarbib reeglina alkoholi ja jääb voodis põleva
suitsuga magama.
Päästeamet soovitab korteriühistutel arutada korteriühistute koosolekutel kindlasti ka elanike tuleohutust
puudutavaid teemasid. Veel
üheks heaks võimaluseks
saada tule- või veeohutuse,
aga ka muul ohutust
puudutaval teemal nõu, on
helistada lühinumbrile 1524.

nad külastavad teie kodu,
võite neilt küsida kõiki ohutust
puudutavaid küsimusi, näiteks
kuidas kasutada ohutult kodutehnikat, suitsu- või gaasiandurit, ja nad annavad teile
ammendavaid vastuseid.

Päästjad käivad tihti kodudes
elanikke nõustamas, kuidas
muuta kodu ohutumaks. Kui

Telefoninumbrile 1524 helistades saate abi ka siis, kui
teile teeb muret naabri tule-

Spordiuudised
Raskejõustikuklubi Edu
hooaeg algas edukalt
Salduses (Läti) toimus igaaastane rahvusvaheline
tõstevõistlus, mis on
pühendatud linna
asutamispäevale.
Raskejõustikuklubi Edu
(president Ago Aadumäe
ja treener Aleksandr Rumjantsev) meeskond, kes on
nendel võistlustel osalenud
18 aastat, ei murdnud traditsiooni selgi korral.
Kõik neli võistlustel
võistelnud noort sportlast
tulid tagasi medalite ja uute
isiklike rekorditega. Neist
kolm pälvisid omakorda
kuldmedali. Nii palju „kulda“
ei ole Edu meeskond varase-

malt sellel tunnustatud
turniiril saanud, nii et ka
spordiklubile oli tegemist
isikliku rekordiga.
Klubi Edu noorte raskejõustiklaste tulemused olid järgmised: kaalukategoorias
kuni 71 kg tüdrukute seas
tuli esikohale Sinclairi
koefitsiendi järgi (kahe
võistlusala liidetud tulemuste
suhe sportlase kaalu)
13-aastane Emely Raud,
rebimine 58 kg, tõuge 71 kg ja
kogusumma 129 kg.
Kuni 44 kg kaaluga noormeeste seas pälvis kuldmedali 12-aastane Ivan Vorobjov:
summa 71 kg (33+38).
Kaaluga kuni 71 kg noormeeste seas võitis 12-aastane

Aleksei Kuzmin: summa 131 kg
(58+73).
Samas kaalus ja vanusegrupis
võitis pronksmedali
11-aastane Dmitri Dadonov,
summa 85 kg (35+50).
Spordiklubi Edu president
Ago Aadumäe kommenteeris
Jõhvi Teatajale: „Olen
hooaja alguses saavutatud
suurepäraste tulemustega
väga rahul. Nii palju „kulda“
pole me Saldusest ühe
sõiduga veel koju toonud.
Edukas start tähendab ka
psühholoogilises mõttes alati
väga palju. Seda eriti noortele
sportlastele. Rääkimata
sellest, et tegemist oli
rahvusvahelise turniiriga.“
JT

ohutust eirav käitumine – tema
toit kõrbeb alatasa põhja või
ta tarvitab pidevalt alkoholi ja
suitsetab korteris. Helistades
sellele numbrile võite kirjeldada oma probleemi ja paluda päästjaid naabrit külastada.
Pole võimatu, et pärast nende
külaskäiku muudab naaber
oma käitumist ja kui tal ei ole
korterisse paigaldatud suitsuandurit, siis külastuse järel
peab see seal olema.

• kuidas muuta oma
kodu turvalisemaks;
• päästeametnike kontakte ja vastuvõtuaegu;
• tahad teada, kus ja kuidas tohib lõket teha;
• soovid teatada ohtlikust ehitisest või katmata kaevust;
• soovid lisateavet
päästeameti ennetusPeaasi et „probleemne“ kort- kampaaniate kohta;
er seaks enam ohtu ülejäänud • sul on küsimus
maja, selle elanike elu ja ter- päästevaldkonna kohta,
vist.
kuid sa ei tea, kuhu
pöörduda;
Helista numbrile
• soovid kutsetunnis1524, kui vajad abi
tusega korstnapühkija
päästealast nõu või inkontaktandmeid.
fot:

Päästeala infotelefon 1524 töötab üle
Eesti ja ööpäev läbi.
Sellele saab helistada nii
mobiiltelefonilt kui ka
lauatelefonilt.
Soovi korral saate helistada ka lauatelefoninumbrile 660 1524.
Kõne hind päästeala
infotelefonile helistades
on vastavalt teenuse
telefonioperaatori hinnakirjale. Päästeala infotelefoni e-posti aadress
on 1524@112.ee.
Päästeamet

Poola
suursaadik
külastas
Jõhvit
23. oktoobril külastas
Poola Vabariigi suursaadik hr Grzegorz
Kozłowski Jõhvit,
kus kohtus Jõhvi vallavolikogu esimehe
Eduard Easti, vallavanema Max Kauri
ja abivallavanema
Natalia Abeliga. Arutati koostöövõimalusi
kultuuriprojektide,
sõpruslinnade liikumise ning energeetika Abivallavanem Natalia Abel, Grzegorz Kozłowski, vallavanem
Max Kaur ja abivallavanem Eduard East.
valdkonnas. JT
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Jõhvi mihklilaadal sai nautida head ja paremat

Kuldsel sügispäeval, 28. septembril toimus
Jõhvi promenaadil ja Mihkli kirikut ümbritseval
haljasalal traditsiooniline mihklilaat.
Jõhvi elanikel ja külalistel oli võimalus
laadal nautida erinevaid sügiskaupu,
sealhulgas maitsvaid talutooteid, mida nii
kohalikud kui ka kaugemalt kohale sõitnud
kauplejad laadal pakkusid. Lisaks oli võimalus läbi astuda lähedal asuvalt tasuta
raamatute laadalt.
Oma lauludega rõõmustasid laadalisi
kultuuri- ja huvikeskuse noored ning
keskpäeval oli või-malus kuulata tuntud
muusikute Henn Rebase (akordion) ja Tõnu
Raadiku (viiul) kontserti.
Viadukti lähedal toimus kaasahaarav koerte
šõu, mille korraldas Kuldkoera koerasõprade
klubi.

Narva maanteel valmis uus laste mänguväljak

Narva maantee nr 84 ja selle lähedal asuvate majade
elanikud võivad rõõmustada, sest lõpuks ometi on selles
piirkonnas lastele avatud kaasaegne mänguväljak.
Pikka aega oli seal lastele mängimiseks vaid liivakast ja
vanad kiiged. Mänguväljaku ülejäänud atraktsioonide
metallkonstruktsioonid pärinesid kaugetest aegadest ja
ei olnud enam kasutuskõlblikud.

lühikese aja jooksul ning tänaseks on selle piirkonna
lastele rajatud sobiv mängukoht, millega nad on väga
rahul.

Kuna korterelamu juures asuv maa kuulus Jõhvi vallale,
võeti vallavalitsuse poolt vastu otsus ehitada sellele
maatükile uus mänguväljak. Projekt viidi ellu küllaltki

JT

Kõige enam võivad olla rahul kortermajas elavad
vanemad, kes saavad oma väikese lapsega minna maja
taha jalutama ja aega veetma.

Foto: Jevgenia Parv
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6 teated

Teated
Ella Kivineem 16. oktoober
Viktor Logvinjuk 27. oktoober
85
Aime Niilits 8. oktoober
Septembris registreeriti 8
väikese vallakodaniku sünd:
Lauren Välja
Mija Boltenkova
Amelia Tsislova
Ivan Urm
Martin Tali
Christian Lillo
Jegor Barõšnikov
Daren Januševski
Oktoobris tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas vallakodanikud:
96
Fiona Timofeenkova
10. oktoober
91
Ekaterina Baranova
15. oktoober
Väino Viilup 21. oktoober
Olga Tõnisson 29. oktoober

80
Olga Pustobaeva 1. oktoober
Ülo Pedak 2. oktoober
Evi Reest 4. oktoober
Vaike Hiiekivi 6. oktoober
Zoja Ganina 7. oktoober
Ivan Semjonov 9. oktoober
Inna Kruusma 11. oktoober
Endel Maalmets 13. oktoober
Linda Räitsak 14. oktoober
Ruta Pavljuk 15. oktoober
Danuta Smirnova
20. oktoober
Tamara Kotenko 21. oktoober
Liudmila Grigorieva
30. oktoober
75
Leete Preis 1. oktoober
Riina Meister 8. oktoober
Elviira Boltova 11. oktoober
Tiiu Pedak 11. oktoober
Valentina Krivodonova 13.
oktoober
Annus Peep 25. oktoober

90
Johannes Peterson 4. oktoober 70
Mavtucha Nigmatullina 20.
Kaarel Pürg 2. oktoober
oktoober
Anatoli Tropin 4. oktoober
Paul Muttanen 6. oktoober
89
Georg Rooste 6. oktoober
Ats Kottise 10. oktoober
Heldi Gerst 11. oktoober
Liliya Ershova 21. oktoober
Niina Kerstna 12. oktoober
Ulve Sildnik 12. oktoober
88
Sergey Pynchin 13. oktoober
Valve Aedla 9. oktoober
Arkadi Saarnik 16. oktoober
Heino Aas 9. oktoober
Tatiana Kirtyanova
Anna Kruteleva 14. oktoober
17. oktoober
Raissa Frolova 17. oktoober
Olena Sak 18. oktoober
Valentina Korenevskaya
Petr Grabusov 18. oktoober
20. oktoober
Anatoly Demiyanov
Galina Leppik 22. oktoober
23. oktoober
Aime Kuningas 27. oktoober
87
Liidia Pevtsova 28. oktoober
Aleksandra Kazanskaya
Gennadi Frantikov
14. oktoober
30. oktoober
Heljo Mägi 22. oktoober
86
Elvira Kasvand 1. oktoober
Ayna Urb 2. oktoober
Klavdia Firsova 10. oktoober
Valentina Starkova
15. oktoober

Õnnitleme juubilare!

Isikud kes ei soovi ajalehe
kaudu õnnitlust saada, palun
võtta ühendust Jõhvi Teataja
toimetajaga tel. 55985515

Jõhvi Vallavalitsuse 17. septembri 2019 korraldusega nr 1493
kehtestati Jõhvi valla Pauliku küla Pärna
kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pärna kinnistu
jagamine kolmeks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse,
juurdepääsuteede, liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse
ja heakorrastuse määramine.
Planeerimisettepanek
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada kinnistu kolmeks elamumaa krundiks suurusega 2169 kuni 2686 m². Kruntidele on planeeritud hooned ehitisealuse pindalaga 434 kuni
537 m². Ehitusõigusega on määratud igale krundile üks üksikelamu, kõrgusega kuni 9 m ja kaks abihoonet, kõrgusega
kuni 7 m.
Transpordimaa krunt on planeeritud juurdepääsuks käsitletavast maa-alast lääne pool asuvale perspektiivsele elamumaale Alaküla kinnistul.
Vastavus üldplaneeringule
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega
nr 127), mille kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve
pereelamumaa (EP).
Detailplaneeringu elluviimine
Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva
positiivsed mõjud, kuna linna piiri vahetus läheduses arendatakse edasi olemasolevat väikeelamute piirkonda. Looduskeskkonnale eeldatavalt negatiivset mõju ei kaasne.
Detailplaneeringu menetlusdokumentidega saab tutvuda Jõhvi
valla veebilehel www.johvi.ee/Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/dokumendihalduse planeeringute register/DP169.
Riho Nõmmik
Planeerimisspetsialist
5302 0557
riho.nommik@johvi.ee

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 13.08.2019 korraldusega nr
1409 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Malmi tn 2, 2b ja 2e kruntide detailplaneeringus käsitletud
ehitusõiguse täpsustamiseks ning on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste taotluse on esitanud AS Sventli, kes on Jõhvi linna Malmi 2b kinnistu kaasomanik. Taotluse kohaselt soovitakse
suurendada Malmi 2b krundil detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% võrra. Projekteerimistingimuste taotlusele on lisatud
Malmi 2b maaüksusel kavandatava juurdeehituse eskiis.
Ehitusseadustikust tulevalt (§ 31 lg 1) korraldatakse projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena (Haldusmenetluse seadus §§ 46-50), mille käigus on huvitatud
isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine
puudutada, õigus esitada
eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga ning Jõhvi linna Malmi tn 2, 2b ja 2e kruntide detailplaneeringuga on võimalik tutvuda alljärnevate linkide vahenduselt või Jõhvi
Vallavalitsuse infolauas (Kooli 2, Jõhvi) ajavahemikul 11.10.2019 kuni
4.11.2019 tööpäeviti.Ettepanekud
ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta
tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2,
Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 4. novembril 2019.a. Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse
asja avalikul arutelul, mis toimub 07. novembril algusega kell 16:00
Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli 2, Jõhvi).Juhul, kui ettepanekud
ja vastuväided ei esitata, avalik arutelu ei toimu.
Kristina Ikohhainen, ehitisregistri spetsialist, tel 336 3770

TEADE liinide nr 43 ja 107 sõiduplaanide
muudatustest alates 14.10.2019
Seoses liinivõrgu ümberkorraldamisega muutuvad alates
14.10.2019 maakonna bussiliinide 43 ja 107 sõiduplaanid,
liininumbrite numeratsioonile lisanduvad tähed ning
Puru haiglasse jõudmiseks bussid ei läbi Iidlat.
Liin nr 43 Jõhvi – Kohtla-Järve – Kohtla-Nõmme
* Liini teenindatakse tööpäevadel 16 korda.
* Liini alg- ja lõpp-peatus on Jõhvi bussijaamas.
* Liinil on tagatud seitsmel korral päevas ümberistumine
Jõhvis Postkontori peatuses liinile nr 107, mis sõidab
Puru haiglani.
* Puhkepäeviti ja riiklikel pühadel teenindatakse reisijaid
liiniga nr 43B.
* Sõidupileti müümisel ja/või valideerimisel registreeritakse liinil nr 43 ainult reisija sisenemise peatus.
Liin nr 43A Kohtla-Nõmme – Kohtla-Järve – Jõhvi bussijaam – Puru haigla
* Liini teenindatakse tööpäevadel 2 korda, väljumised
Kaevanduspargist kl 7:30 ja 9:10.
* Sõidupileti müümisel ja/või valideerimisel registreeritakse liinil nr 43A ainult reisija sisenemise peatus.
Liin nr 43B Puru haigla – Tammiku alevik – Jõhvi bussijaam – Kohtla-Järve – Kohtla-Nõmme
* Liini teenindatakse puhkepäevadel ja riiklikel pühadel
10 korda päevas.
* Hommikuse esimese väljumise algpeatus on Jõhvi bussijaamas ning Kaevanduspargist õhtuse kahe
väljumise lõpp-peatused on Jõhvi bussijaamas ning liini
number nendel väljumistel on 43.
* Liin läbib Jõhvi Puru ja Kaare tee peatusi mõlemal
suunal.
* Riiklikel pühadel sõidavad bussid pühapäevase sõiduplaani järgi.
* Sõidupileti müümisel ja/või valideerimisel registreeritakse liinil nr 43B ainult reisija sisenemise peatus.
Liin nr 107 Jõhvi – Tammiku alevik – Puru haigla – Jõhvi
* Liini teenindatakse tööpäevadel 5 korda päevas.
* Liini teekond: Jõhvi bussijaam –Meierei – Haigla (Jaama tn) –Jõhvi vaksal – Postkontor – Puru tee – Kaare tn
– Tartu maantee – Tammiku alevik – Puru haigla – Tartu
maantee – Kaare tn – Puru tee – Postkontor – Jõhvi vaksal – Jõhvi bussijaam.
* Laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel reise ei toimu ning Jõhvi mikrorajooni, Tammiku alevikku ja Puru
haiglat teenindatakse liiniga nr 43B.
* Sõidupileti müümisel ja/või valideerimisel registreeritakse liinil nr 107 ainult reisija sisenemise peatus.
Liin nr 107A Jõhvi – Puru haigla – Tammiku alevik– Jõhvi
* Liini teenindatakse tööpäevadel 3 korda päevas.
* Liini teekond: Jõhvi bussijaam – Jõhvi vaksal – Postkontor –Puru tee – Kaare tn – Tartu maantee
– Puru haigla – Tammiku alevik – Tartu maantee – Kaare tn
– Puru tee – Postkontor –Haigla (Jaama tn) – Meierei – Jõhvi
bussijaam.
* Lisaks hommikune esimene väljumine Puru haigla – Tammiku alevik – Tartu maantee –Kaare tn –Puru tee – Postkontor – Haigla (Jaama tn) – Meierei – Jõhvi bussijaam.
* Laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel reise ei toimu ning Jõhvi mikrorajooni, Tammiku alevikku ja Puru
haiglat teenindatakse liiniga nr 43B.
* Sõidupileti müümisel ja/või valideerimisel registreeritakse liinil nr 107A ainult reisija sisenemise peatus.

Kultuurikalender
Raekoja saalis

3.11 kell 13.00 Eri rahvuste klubi Landõš
24.11 kell 13.00 Eakate klubi Hõbejuus

Kontserdimajas
10.11 kell 12-15 Jõhvi laste isadepäev

Raudteejaamas
23.-25.11 kell 10.00 -17.00 Soomusrong nr 7 Wabadus&quot;.
Soomusrongis on Vabadussõda ning soomusronge tutvustav
näitus.

Jõhvi Raamatukogus
4.11 kell 16.00 Esimese ülevirumaalise noorte käsitöönäituse
avamine
5.11 kell 14.00 Kirjanike Tuur.
Samal päeval korraldame ka raamatukoguhoidjate seminari.
10.11 toimub Jõhvi Kontserdimajas “Jõhvi laste isadepäev”.
Seal on väljas ka keskraamatukogu enda lugemispesaga.
Kell 12.00 - 15.00
6.11 kudumise töötuba keskraamatukogus
13.11 kudumise töötuba keskraamatukogus
20.11 kudumise töötuba keskraamatukogus
27.11 kudumise töötuba keskraamatukogus

Tammiku Rahvamajas
16. novembril kell 16.00
TAMMIKU SEGAANSAMBLI JUUBELIKONTSERT
Kaastegevad: Naisrahvatantsurühm
Tammiku ja tantsutrupp Lausa Lust
Tantsuks mängib Raul Räitsak
Pileti hind - 3 eur.

Soomusrong nr 7 „Wabadus“ peatub ka Jõhvi
jaamas
Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja
100. aastapäeva tähistamiseks valmis
soomusrong nr 7 Wabadus.
Wabadus liigub mööda Eestimaa raudteid kuni 2019. aasta lõpuni. Soomusrongis on Vabadussõda ning soomusronge tutvustav näitus.
Soomusrong peatub Jõhvi jaamas 23. - 29. novembrini ja ootab
huvilisi iga päev kella 10-17. Pidulik rongi tervitamine toimub
23. novembril . Tseremoonia algab kell 12 keskväljakul Al. Tõnissoni ausamba juures kaitseliidu Alutaguse maleva rivistusega
ja üheskoos liigutakse jaama soomusrongi uudistama.
Rongi külastamine on tasuta; rongilt saab osta temaatilisi meeneid. Ekskursioonid algavad igal täistunnil, viimane algab kell
16.00. Grupi maksimaalne suurus on 25 inimest. Eelregistreerimine on vajalik alates 15- liikmelisest grupist e-maili teel
anne.uttendorf@johvi.ee . Lisainfo tel. 515 7496
Soomusrong nr 7 „Wabadus“ valmis Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna, Eesti Sõjamuuseumi ja Operaili koostöös.
Soomusrongi ja -auto liikumisse Wabaduse teekonnal annavad
oma panuse Eesti Raudtee, Kaitseliit, USS, kohalikud omavalitsused ja mitmed muuseumid. Vabadussõja ajalugu tutvustava
näituse on koostanud Eesti Sõjamuuseum.

