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Jõhvi eelarve võetakse vastu
veebruaris
Naumkin. Naumkini sõnul on tänu
sellele, et vallal on olemas oma ajaleht,
igale Jõhvi elanikule garanteeritud
adekvaatne informatsioon allikalt,
mida kontrollivad nii vallavalitsus kui
ka rahvasaadikud.
„See ei ole eraleht, kus omanik võib
kirjutada „selle maailma vägevate
hüvanguks“. Antud ajaleht annab platvormi igale rahvasaadikule, sõltumata
sellest, kas ta on koalitsioonis või
opositsioonis. Lisaks sellele on ajaleht
avatud platvormiks ka elanikele:
koolide, lasteaedade, spordiklubide,
huviringide, mittetulundusühingute
esindajatele, kultuuriseltside liikmetele ning lihtsalt aktiivsetele linna
ja maapiirkondade elanikele“, kommenteeris Aleksei Naumkin, kes
kutsus opositsiooni saadikuid samuti
kasutama ajalehe veergusid valla
arengut puudutavate ettepanekute
avaldamiseks.

1. jaanuaril toimunud Jõhvi
vallavolikogu istungil oli
tähtsaimaks küsimuseks
2021. aasta eelarve vastuvõtmine. Kuid see küsimus
otsustati viia üle järgmisele
istungile.

Naumkin väljendas lootust, et seda
võimalust kasutavad kõik fraktsioonid
ning saavad teha oma ettepanekud
dokumendi muutmiseks.
Kokku oli päevakorras lisaks eelarve
küsimusele veel üheksa punkti,
mis edukalt läbi vaadati või mingil
põhjusel hääletuselt maha võeti.
Vaatamata meediaväljaannetes avadatule ning ootustele selliseks sündmuste arenguks ei tõstatatud vallavolikogu sessioonil küsimust võimalikust
umbusaldusavaldusest vallavanem
Jüri Konradile.

„Kuna eelarvele tulid mõned muudatusettepanekud, otsustas vallalitsus
eelarve vastuvõtmise edasi lükata,
andes võimaluse pakutud muudatusi
korrigeerida ning võimalik, et ka uusi
esitada.“, rääkis Jõhvi vallavolikogu
esimees Aleksei Naumkin (pildil)

„Vallavolikogu esimehena on mul hea
meel selle üle, et vaatamata kuuldustele
võimalikust umbusaldushääletusest
seda ei juhtunud. See räägib sellest,
et liigume konstruktiivse töö suunas
ning meil on olulisemaid tegemisi, kui
üksteisele umbusalduse avaldamine“,
kommenteeris vallavolikogu esimees.
Lühidalt ülejäänud küsimustest: tehti
parandused vallavolikogu istungite
läbiviimise korda reguleerivasse dokumenti, muutes võimalikuks nende

virtuaalse, elektroonilise läbiviimise,
tehti muudatused Hooldekeskuse
põhikirja, et luua sinna söökla ja
puhvet, mis hõlbustab majaelanike
elu pandeemia ajal, kui ei soovitata
olulise põhjuseta ruumist väljuda.
Vaatamata sellele, et 2021. aasta
eelarve läbivaatamine päevakorrast
maha võeti, on oluline märkida, et
volikogu liikmelt Aivar Survalt tuli
ettepanek ajalehe „Jõhvi Teataja“
tegevuse lõpetamiseks. See kõlas
järgmiselt: „Lõpetada ajalehe „Jõhvi
Teataja“ väljaandmine ja nende
vahenditega leida koostööpartner, kes
adekvaatselt ja korrektselt edastab
uudiseid ja olulisi sündmusi Jõhvi
valla kohta“. St volikogu liige tegi
vallale ettepaneku loobuda oma
ajalehest ning tellida materjale mingilt erakätes olevalt väljaandelt.
„See ettepanek ei jõudnud hääletuseni, kuid ma olen selle üle väga mures, kuna „Jõhvi Teataja“ on
valla omandis ning on järelikult
kõige otsesem Jõhvit puudutava
informatsiooni edastaja“, väljendas
muret vallavolikogu esimees Aleksei

„See on vaid tervitatav, ainult
üks remark: vallaleht ei ole koht,
kus suhteid klaarida ning üksteist
kritiseerida. Kõige muu jaoks on
„Jõhvi Teataja“ kättesaadav igaühele“, rõhutas vallavolikogu esimees.
Oluline on ka see, et ka elanikelt on
tulnud küsimusi selle kohta, miks ei
ilmunud vallaleht perioodil eelmise
aasta märtsist septembrini.
„Kui eelmise aasta märtsil lehe
sulgesime, tuli selle kohta kahjutunde
väljendusi vallaelanikelt“, meenutas
Aleksei Naumkin. Näiteks on
Vaegkuuljate Ühing alati vallalehe
lehekülgedel oma tasuta kuulutusi
avaldanud, inimesed olid juba harjunud seda infot just ajalehest saama
ning olid väga nördinud, kui see
ilmumise lõpetas.
Lisaks ei olnud meil võimalik
pandeemia ajal adekvaatselt piirangute kohta infot levitada, kuna
mitte iga inimene ei ole võimeline
kommertsajalehte ostma ning mitte
kõik vanemad inimesed ei sõbrusta
internetiga“, lisas Aleksei Naumkin.
Jõhvi eelarve planeeritakse vastu
võtta vallavolikogu veebruari istungil.
JT

Kuni 10. veebruarini
2021 saab
vallavalitsusele
esitada
kandidaate valla
aukodaniku tiitlile
Kandidaate võivad esitada kõik.
Ettepanekut tuleb põhjendada,
sealhulgas kirjeldada, millega
kandidaat Jõhvi elu edendamisel
silma on paistnud. Kindlasti tuleb
esildises ära märkida ka esitaja
andmed, aukodaniku kandidaadi
ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, - kuu ja -aasta, elukutse
või amet, töö- või teenistuskoht.
Oma ettepanekud saata volikogu kantseleisse postiga aadressil Kooli 2, Jõhvi või e-mailile
maire.lumiste@johvi.ee.
Aukodaniku tiitel antakse üle
Eesti Vabariigi 103. aastapäevale
pühendatud kontsertaktusel
22. veebruaril Jõhvi kontserdimajas.
Seni on Jõhvi aukodanikuks
valitud Jõhvi esimene linnapea
Harald Rooks, Eesti Põlevkivi
kauaaegne juht Väino Viilup, tantsuõpetaja Helju Tori,
muusikapedagoog Endla Jaanus,
rahvusvähemuste liikumise
edendaja ja kunstipedagoog Margarita Ostroumova, kauaaegne sotsiaaltöötaja Gale Popova, ajaloouurija Lembit Kiisma
(postuumselt), teatrimees Eugen Vaher, kauaaegne volikogu
liige Viktor Nikolai, poksitreener
Priidik Kippar, Mihkli koguduse
õpetaja Peeter Kaldur, kauaaegne
linnapea Aavo Keerme, aukaevur
Endel Paap, endine gümnaasiumi
direktor ja volikogu juht Vallo
Reimaa. Jõhvi hariduselu edandaja Sirje Koitmets ja mitmekülgne
kultuuritegelane, pedagoog ja
tantsujuht Voldemar Berelkovski.
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Töö käib: 2021. aasta lõpuks avatakse raudteetunnel,
2022. aasta septembris uus põhikooli hoone
Jõhvis jätkub aktiivne töö
valla jaoks oluliste projektide
elluviimisel. Kahest neist rääkis
vallaarhitekt Natalia Abel.
Antud hetkel on lõppenud tööd tunneli
projekteerimisel, tänu millele saavad Jõhvi
elanikud ohutult raudteed ületada. Projekti tellis
Eesti Raudtee, ettevõte võtab enda kanda ka
suurema osa ehituse finantseerimisest.
„See on üpris kallis projekt, osalus selles jaguneb
järgmiselt: umbes 200 000 on Jõhvi valla kulu
ning 700 000 Eesti raudtee oma. Teisisõnu, Eesti
Raudtee maksab konstruktsiooni ehitamise eest,
mis on ka loomulik, vald aga territooriumi
korrastamise eest – ligipääsuteed jms“, rääkis
vallaarhitekt.
Tunnel ise hakkab asuma „Konsumi“ poe taga,
Narva maantee ning Raudtee ja Malmi tänavate
piirkonnas.
Natalia Abeli sõnul analüüsiti tunneli ehituseks
õige koha leidmiseks jalakäijate liikumisteid,
kasutades selleks Maa-ameti kaarti.
„Sinna, kus sissetallatud rajad olid laiemad kui
mujal, otsustatigi tunnel ehitada, sest meile on
oluline just elanike mugavus“, kommenteeris
vallaarhitekt.
Plaanide kohaselt saab tunnel Jõhvis valmis
selle aasta lõpuks.

Jõhvi põhikool: kaasaegne
multifunktsionaalne hoone
Teine, tähtsuselt aga muidugi esimene objekt,
on Jõhvi põhikool. Antud hetkel on välja
kuulutatud rahvusvaheline ehitustööde hange.
Tuleb märkida, et tulevase koolihoone keeruka
konstruktsiooni tõttu tuli tellida täiendav
ekspertiis.

„Me otsustasime end kindlustada ning lisaks tavalisele ehitusekspertiisile tellisime
konstruktsioonide ekspertiisi, kuna ehitis on
küllaltki keeruline ning soovisime veenduda
selle turvalisuses ning vastupidavuses“, rääkis
Natalia Abel. Ekspertiisi tegi Tallinna ülikooli
professor, selle käigus selgitati välja mõned
kitsaskohad ning tehti märkused, millega
projekteerijad nüüd töötavad.
Projekteerijad osalevad ka hankes, vastates
ehitajate esitatud küsimustele.

Muide, oluline täiendus: hange on jagatud
kaheks osaks, kaks eraldiseisvat hanget.
Esimene neist on hoone ehitamiseks, teine aga
välisterritooriumi korrastamiseks.
„See on loogiline“, selgitab Natalia Abel, „kuna
maastikukujundajad ja ehitajad on erinevad
spetsialistid ning parem on need kaks suunda
lahus hoida“.
Jõhvi vallavalitsus ootab ehitusfirmade, ka
kohalike, aktiivset osavõttu hankest.
„Oleme juba kokku puutunud olukorraga, kus

konkursil olid esindatud vaid kaks ettevõtet,
näiteks juhtus see hankega vana koolihoone
lammutamiseks, ning see on tellija jaoks alati
halb lahendus, kuna valikuruumi on väga vähe.
Seetõttu loodame väga, et seekord on osalejaid
rohkem ning me saame valida parima“,
väljendas lootust vallaarhitekt.
Plaanide järgi avab uus koolimaja oma uksed
õpilastele 2022. aasta 1. septembril.
Jevgenia Parv

KOMMENTAAR: Videointervjuu noortetelevisioonile tekitas
kõmu: „süüdlase“ Ilona Kaldre kommentaar
Kolmandiku koormusega Jõhvi vallavalitsuses töötava Ilona Kaldre intervjuu, mille
ta andis noorteportaalile ESN TV (Sillamäe),
kutsus esile suure resonantsi. Ilona, kes
intervjuu ilmumise hetkeks veel Jõhvi vallavalitsuse
kommunikatsioonispetsialisti
ametikohal ei olnud (ta alustas tööd
4. jaanuaril, intervjuu aga ilmus 29.
detsembril), tuli saatesse mitte Jõhvi valla
esindajana, vaid huvitava, loomingulise,
tuntud inimesena.
Saatejuht lõi kohe ka saate tonaalsuse nooruslike, küllaltki isiklike küsimuste näol
saatekülalisele, olles veidi provokatiivne,
kasutades kõnekeelt, ühesõnaga – kaasaegse
noorte youtube’i vestluse vormis.

Ilona Kaldre

Kuid kohalike meediaväljaannete reaktsioon
saatele oli niivõrd tugev, et asi jõudis
avaliku aruteluni, nagu näiteks ETV+ saates
„Rahvale tähtis“.
Mis siis niiväga kõrva riivas selles intervjuus, mille andis Ilona Kaldre, kes, kordame,
intervjuu hetkel veel Jõhvi vallavalitsuse
töötaja ei olnud? Mõned reljeefsed väljendid väljendid, milles ajakirjanikud ning
osa ühiskonnast nägid lugupidamatust kodukandi vastu.

Palusime Ilona Kaldrel antud intsidenti
kommenteerida.
Ilona Kaldre kommentaar:
„Mul on väga kahju. Kahju, et paljud mu
kaasmaalased on sattunud stereotüübi võrku.
Minu arvates ei tohi kellelegi usaldada oma
arvamuse ja suhtumise kujundamist inimese
suhtes. See on isiklik asi. Kui soovite olla
objektiivne, tuleb tunda teemat, mitte kuulata
seda, mida räägivad või kirjutavad need, kes
erinevatel põhjustel ei ole üldse huvitatud
kujunenud olukorda objektiivselt näitamast.
Täpsustan veel kord, et ebatsensuurseid väljendeid mu intervjuus ei olnud.
Selles vestluses ei solvanud ma kordagi oma
kodukanti, Jõhvit. Võimalik, et eesti emakeelega
inimesed, kes vene keelt ei valda, kuulsid
mu väljaütlemistes teistsugust mõtet. See on
seesama olukord, kus igaüks näeb ja kuuleb
seda, mida tahab näha ja kuulda. Kas ma siis
pean seda selgitama? Las need väljamõeldised
jäävad ajakirjanike südametunnistusele. Ma
armastan oma linna ja kõiki neid, kes minu
arvates kogu südamest seisavad rahu, stabiilsuse, sotsiaalsete garantiide ning parema
elu eest meie regioonis. Ma nimetan teid
tõelisteks oma kandi patriootideks.

Jah, ma näen, et erinevad sõnastused võivad
kahjustada mitte ainult poliitiku, vaid ka lihtsa
inimese karjääri. Vestluse hetkel ei olnud ma
ametnik, poliitik ei ole ma ka täna. Kordan
veelkord, et iga kriitilise väljaütlemise, iga
hinnangu puhul on väga tähtis kontekst. Sellega
aga antud juhul teadlikult ei arvestata. Täna
tegelen ma info vahendamisega vallavanema
ja rahva vahel ning see on minu kui kommunikatsioonispetsialisti ülesanne.
Mul on õigus oma häälele ning kavatsen
seda valjusti kasutada, kaitstes valijate,
lihtsate inimeste huve. Ning ma olen uhke
selle üle, et elan demokraatlikus Eestis, kus
sõnavabadust peetakse väärtuseks.
Palun tarkadel ning mitte ükskõiksetel inimestel
toetada ausat, tarka, optimistlikku, absoluutselt
mitte konfliktset, kuid energilist, igas mõttes
positiivset inimest – meie vallavanemat Jüri
Konradit, kes asus ametipostile alles eelmise
aasta oktoobris ning on valmis valla hüvanguks
tööd tegema. Tänan kogu südamest meie valla
elanikke toetuse eest ning püüdlen siiralt selle
poole, et head teod reaalsete vallas elavate inimeste hüvanguks jätkuksid.“
JT
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Jõhvis planeeritakse dementsuse diagnoosiga
inimestele tugikeskuse loomist
Dementsusega puutuvad kokku
paljud pered, kus elavad eakad
sugulased. Sellest probleemist
ei ole eriti kombeks rääkida,
kuid toetust vajavad sellised
pered kindlasti. Ning kui
Sotsiaalministeerium korraldas
koolituste tsükli koolitamaks
kohalike omavalitsuste
sotsiaalvaldkonna töötajaid
ning neid, kes kuidagi selle
valdkonnaga seotud, otsustasid
Jõhvi esindajad, et selle koolituse
abil võetakse ette plaani
väljatöötamine tugiteenuste
korraldamiseks just dementsuse
all kannatavatele inimestele.
Nagu rääkis „Jõhvi Teatajale“ vallavolikogu
esimees Aleksei Naumkin, kes ka antud koolitusel
osales ning omab suurt kogemust sotsiaalvaldkonna
tegemistes, elab Jõhvis ligikaudu 39 inimest, kellel
on dementsuse diagnoos.
„Me kujutame ette, kui raske on nii nende lähedastel kui neil endil, seega, kui
Sotsiaalministeeriumi koolitusel pidi iga kohalik
omavalitsus valima mõne sotsiaalteenuse disainimise, valisime me just selle: tugikeskuse
loomise sellise diagnoosiga inimestele“, rääkis
Aleksei Naumkin.
Koolitus ise kestab kevadeni ning selle
tulemusena peab Jõhvi vald töötama välja
keskuse loomise plaani. Töörühmades võtavad
osa Aleksei Naumkin, Rein Luuse, Kaia
Kaldvee, Evelyn Danilov, Maris Toomel, Galina
Kreintzberg, Sirli Tammiste.
„Pärast koolitust on meie jaoks oluline omada
dokumenti, mis analüüsib ja kirjeldab sammsammult, kuidas hakatakse seda teenust
pakkuma Jõhvi valla territooriumil. Enda jaoks
valisime me sellised suunad, nagu päevakeskus
ja intervallhooldus. S.t. inimene sõidab näiteks
kuuks või nädalaks puhkusele ning võib oma
dementsuse all kannatava sugulase mõneks
ajaks keskusesse jätta“, selgitas Naumkin
teenuse osutamise võimalikke variante.
Aleksei Naumkini sõnul on valla eelarves
juba olemas 15 000 eurot selle teenuse
väljatöötamiseks. Kuid kaks Jõhvi vallavolikogu
keskerakondlastest liiget, tema ja Martin Repinski, tegid ettepaneku suurendada seda summat 50 000 euroni.
„See on oluline, kuna siis, kui Sotsiaalministeerium kuulutab välja konkursi selliste projektide toetamiseks, suurendame me

omafinantseeringu suurendamisega ka üldist
rahaliste vahendite mahtu. Ning saame investeerida sellesse keskusesse rohkem, muutes selle
paremaks.
Eeldatakse, et dementsusega inimeste tugikeskus
hakkab asuma Jõhvi hooldekeskuse ruumides.
Eestis on peaaegu 2% inimesi dementsuse
diagnoosiga
Vastavalt 2019. aastal ilmunud trükisele
dementsuse levikust Euroopas oli Eestis 2018.
aastaks peaaegu 23 000 sellise diagnoosiga
inimest, mis moodustab 1,74% kogu elanikkonnast. Prognooside järgi kahekordistub
2050. aastaks dementsusega inimeste arv ning
moodustab üle 3% kõikidest riigi elanikest.
Dementsuse kompetentsikeskuse materjalide
alusel on dementsus progresseeruv kesknärvisüsteemi haigus, mis toob kaasa närvirakkude hävimise peaajus.
Haiguse käigus kaotab inimene järk-järgult
võimekust taju, tunnetuse ja eesmärgipärase käitumise osas, kuni see hakkab oluliselt segama
tema igapäevast toimetulekut.
Üldjuhul peetakse dementsuse all silmas pöördumatut ajuhaigust, kuid esineb ka dementsuselaadseid seisundeid, mis on kiire ja asjakohase ravi
korral osaliselt või täielikult tagasipöörduvad.
Pöördumatud dementsussündroomid on ajas
süvenevad ning nende kulgu pole võimalik raviga peatada. Samas on teada, et palju on võimalik
ära teha, et dementsusega elavate inimeste elukvaliteeti võimalikult kaua kõrgena hoida.
Klassikaline ja enamasti esimene Alzheimeri
tõve sümptom on lühimäluhäire ehk raskus uute
mälestuste loomisel. Sõltuvalt kahjustuse levikust ajus võivad tekkida planeerimis- ja probleemilahendusoskuste taandareng, keele- ja
kõnehäired, meeleolu-, taju- ja käitumishäired.
Täpsemate võimaluste teadasaamiseks pöördu oma elukohajärgse linna- või vallavalitsuse
sotsiaaltöötaja või sotsiaaltöö spetsialisti poole.
Tema viib sinuga läbi esmase nõustamise, aitab
välja selgitada sinu vajadused ning annab infot
omavalitsusepoolsete võimaluste osas.
Head Jõhvi valla elanikud! Kui teie
peres on inimene, kellel on diagnoositud
dementsus, palume teil pöörduda Jõhvi
vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole või
otse sotsiaalteenistuse juhataja Galina
Kreintzebergi poole telefonil 5342 1332. Seega
võime teid viia võimalike teenuste nimekirja
ja mõista, milliste probleemidega seisavad
silmitsi selle vaevuse all kannatavate inimeste
lähedased. Teie abiga suudame selle teenuse
kujunduse välja töötada viisil, mis võtab
arvesse kõiki kvaliteetse hoolduse pakkumise
nüansse.

Hea Jõhvi valla elanik!
Tänases keerulises olukorras palume
mäletada, et Jõhvi Vallavalitsus on Teie
jaoks alati olemas.
Eriolukord on loonud soodsa pinnase petturite tegutsemiseks. Palume väga rahulikult
ja kaalutletult hinnata, millise abipakkumisega on tegemist, et mitte langeda pettuse ohvriks.
Hea inimene – kui vajad abi või tead kedagi,
kes vajab, siis võta julgelt ühendust Jõhvi
vallaga!
Eriti palume märku anda üksikutel eakatel,
kellel puuduvad lähedased ja kes vajab abi
toidu- või apteegikauba kättesaadavusega.
Samuti on oodatud endast märku andma

kõik need, kes on kodus eneseisolatsioonis ja
kellel ei ole Jõhvi vallas tugivõrgustikku ega
lähedasi, kes varustaksid esmatarbekaupadega.
Ka muude sotsiaalsete probleemide ja
küsimuste korral saate pöörduda Jõhvi valla
sotsiaalteenistuse poole:
Sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg
tel 336 3751, mob 5342 1332,
e-mail: galina.kreintzberg@johvi.ee
Eakate ja puuetega inimeste spetsialist Marina Kalašnikova tel 336 3773 mob 5306 8566;
e-mail: marina.kalasnikova@johvi.ee
Hoidke ennast ja oma lähedasi. Püsige terved!
Abivallavanem Evelyn Danilov

10 soovitust, kuidas olla abiks üksi elavale
dementsusega inimesele
Kuidas koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra ajal paremini hakkama saada:
• Haiguse tõttu ei pruugi dementsussündroomiga inimene koroonaviiruse epideemiast teadlik olla ega selle tõsidusest aru saada.
• Jäta välisuksele ja teistesse hästi märgatavatesse kohtadesse sildikesi – näiteks “Pese tihti
oma käsi”, „Ära palun mine õue“.
• Räägi naabritega, et ka nemad pööraksid üksi
elava lähedase käikudele tähelepanu. Jäta neile
oma telefoninumber, et nad sinuga vajadusel
ühendust saaksid võtta.
• Helista võimalikult sagedasti, räägi rahulikult
ja sõbralikult. Proovi vestluse käigus suunata
oma lähedast koju jääma, ütle, et ta poodi ei
läheks, kuna tood talle ise kõik vajaliku.
• Veendu, et su lähedasel on kõik hädavajalik
kodus olemas. Varusta teda piisava hulga toidu,
hügieeni- ja desovahenditega ning muu vajalikuga.

• Aita osta ette piisav retseptiravimite ja palavikualandajate varu ning soeta oma lähedasele
kontaktivaba kraadiklaas.
• Ole kannatlik ning julgusta teda kodus
võimalikult aktiivne olema.
• Hoolitse, et ta saab kodus erinevaid tegevusi
teha (joonistada, raamatuid lugeda, kududa,
ristsõnu lahendada, televiisorit vaadata, raadiot
kuulata, telefoniga suhelda) ja kõik vajaminev
selleks on olemas ja töökorras.
• Dementsussündroomiga inimese kodu peaks
olema võimalikult mugav. Võtmed, kingad,
üleriided ja teised asjad, mis võiksid viia teda
mõttele kodust lahkuda, peaks olema silma alt
ära pandud.
• Kui mäluhäiretega inimesel ei ole eriolukorra ajal üksinda kodus turvaline elada, siis organiseeri nii, et ta saab ajutiselt sinu juures elada
või koli mõneks ajaks tema juurde elama.
Jevgenia Parv
Foto: Jõhvi Hooldekeskus
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780 aastat Jõhvi nime esmamainimisest
Taani hindamisraamatus

2021.aastal täitub 780 aastat Jõhvi esmamainimisest
Taani hindamisraamatus,
mis on üks tähtsamaid Eesti vanema ajaloo allikaid
ning pakub tänapäeval
huvi ka keeleajaloo seisukohalt. Jõhvi Muuseumi
Seltsi poolt selgitab üriku
tekkelugu ajaloolane Vallo
Reimaa.
Mis on Taani hindamisraamat?
1929. aastal andis Rootsi riik Taani
Riigiarhiivile üle vanade käsikirjade

kogumiku, mida tunti nime all Codex Holmiensis. Kogumik on puukaante abil kokku köidetud üheks
raamatuks. Suure osa sellest moodustavad Taani kuninga Valdemar II
valduste nimekirjad maksukohustuste
määramiseks, mistõttu köide kannab tänapäeval kokkuleppelist nime
„Taani kuninga hindamisraamat“.
Tegemist on väikseformaadilise raamatuga mõõtmetes 16,7×12,3 cm
ja sisaldab 153 numereeritud pärgamentlehte. Taani hindamisraamatut (ladina keeles Liber Census Daniae) säilitatakse Taani riigiarhiivis
Kopenhaagenis. Taani hindamisraamatu Eestimaa nimistu sisaldab üle
500 Harjumaa ja Virumaa külanime,
nende suuruse ja valdaja kohta.
Kogumiku täpne tekkeaeg, -koht ja
-põhjus ei ole teada. Kindel on vaid
see, et tekstid valmisid ühes töökojas
ning ühel ajal. Kõige tõenäolisemaks
üriku koostamise kohaks peetakse
Taani suurimal saarel Sjællandil asuvat Sorø tsistertslaste kloostrit. Tekstid on kaunistatud siniste ja punaste
initsiaalide ning paragrahvimärkide-

Kuningas Valdemar II koos riigivapiga, mis sai aluseks tänasele Eesti Vabariigi riigivapile (fresko Ringstedi püha Bendti kirikus).

Taani hindamisraamatu köide, mis asub tänapäeval Taani Riigiarhiivis.
ga, kuid esineb ka rohelisi initsiaale.
Meile on tähtis, et 27 lehekülge
nimetatud köitest kirjeldavad Taani valdusi Põhja-Eestis. Seda osa
tuntakse „Suure Eestimaa nimistu“
nime all. Ida-Virumaa ajaloo jaoks on
kõige olulisemad leheküljed 52-52p
(pöördel), kust leiame Alutaguse muinaskihelkonna kirjelduse, mis hõlmab
hilisemale Jõhvi, Vaivara ja Iisaku
kirikukihelkondade alasid. Nimistu
leheküljed on joonitud 20 reaks, mille
käekirja järgi otsustades täitis üks ja
sama isik.
Taani hindamisraamatu „suurest Eestimaa nimistu“ lehelt 52p leiame järgmise loetelu: Kucarus (Kukruse) VII,
Reuanal (Revino) V, Eteus (Edise)
V, Gevi (Jõhvi) XX, Pategas (Paate)
III, Poro (Puru) XXV. Rooma numbrid tähistavad adramaade arvu ning
nende juurde on nimistus mõnel juhul
lisatud termin uncus („ader“), mis
esineb ka Henriku kroonikas ja paljudes 13. sajandi esimese poole ürikutes. Seda mõistet kasutati maksude
arvestamisel. Nii nõuti säilinud 1198.
ja 1230. aasta ürikutes andameid “igalt adralt”. Algselt oli tegemist ühe
adraga haritava maaga, mis 13. sajandi alguseks oli ammu muutunud abstraktseks maksustusühikuks ja näitas
kui palju koormisi peab läänimees ja
viimasele kuuluv küla kandma. Põhja-Eesti külade keskmine adramaade
arv jäi vahemikku 5-10. Sellega
võrreldes kuulus Jõhvi oma 20 adramaaga suurte külade hulka, samuti
naabruses asuv 25 adramaa suurune
Puru küla.

Alates 18. jaanuarist jätkub kultuurija huvikeskuse töö piirangutega

Taani kuninga Valdemar II esimene
ülesanne Põhja-Eesti vallutamise
järgselt oli kindaks teha oma uute valduste maksubaas. Taani ametimeeste
teenistusläänide ehk maavalduste
jagamine algas tõenäoliselt juba Taani sõjaväe Eestisse saabumise ajal,
seega 1239. aastal või 1240. aasta kevadel. Kuningale pidid kõik läänide
saajad andma vande. Ilma selleta
polnud võimalik vasallidel sõjakäikudel kuninga nimel osaleda. Enamik lääne oli seotud sõjaväeteenistuse kohustusega. Sellega kaasnes ka
koormiste arvestamise aluse kokku
leppimine. Vande andmiseks saabusid
Tallinnasse uute maaisandate kõrval
ka eestlaste vanemad kõikidest kihelkondadest, sealhulgas Alutaguselt,
kellelt suure tõenäosusega pärinesidki kõige täpsemad andmed külade
suuruse ehk adramaade kohta. Ühtlasi
olid just nemad kõige suurema sõjalise koormuse kandjad uue asehalduri poolt korraldatavatel sõjakäikudel.
Praktiline vajadus maksuandmete
järele oli kuninga kantseleil ja sealt
tuleb otsida Taani hindamisraamatu
lõppvariandi valmimiskohta.
„Suurde Eestimaa nimistusse“ talletatud andmete kogumine paigutub
Valdemar II ja Liivimaa ordumeistri Hermann Balke vahel 7. juunil
1238 Taanis Sjællandi saarel sõlmitud Stensby lepingu järgsesse aega,
mille eesmärk oli lõpetada 1227. aastal Põhja- ja Kesk-Eesti kuuluvuse
pärast puhkenud konflikt Taani ning
Liivi ordu eelkäija Mõõgavendade
ordu vahel. Stensby lepingus kinnitati

muuhulgas ka plaan ühiselt tegutseda kavandatavas ristisõjas Narva jõe
taguste alade vallutamiseks.
Teada on, et 1240. aastal saabus Tallinnasse Taani kuningas Valdemar II
poolt määratud piiskop Thorkill. Juba
samal aastal osalesid kuninga uued
läänimehed koos ordurüütlitega sõjakäigul Pihkva vastu. Siinkohal on
huvitav märkida, et piiskop Thorkilli
pronksist pitsati katkend leiti 2017.
aastal Pühajõe külast. Sellel on kujutatud pikas rohkete voltidega rüüs
isikut, kelle istet kaunistab kotka või
greifi pea ja küünistega jalg.
Kõige tõenäolisemaks käsikirja
koostamisajaks pidas omaaegne Tallinna linnaarhivaar Paul Johannsen
aastaid 1240-1241. Eesti Entsüklopeedia võttis dateerimisel aluseks
1241. aasta, mida ongi hakatud kokkuleppeliselt tähistama käsikirjas
sisalduvate Põhja-Eesti kohanimede
esmamainimise aastana. Paljud meist
mäletavad veel Jõhvi esmamainimise
750. aastapäeva tähistamist 1991.
aastal. Taani hindamisraamatu alusel tähistasid toona mitmed teisedki
Põhja-Eesti linnad ja külad oma esmamainimist. Sellel dateeringul oli
kanda ka tähtis roll meie riigi taasiseseisvumisel, sest Taani kuningale
kuulunud ürik viitab siinsete eesti
külade järjepidevusele ja põlisusele.
Vallo Reimaa
Jõhvi Muuseumi Selts

Tammiku Rahvamaja ja seltsimaja jäävad suletuks, kuna sündmusete
korraldamine, kogunemised ning koolitused siseruumides ei ole
lubatud.
Linnagalerii on avatud vastavalt kehtestatud piirangutele.

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 2021 otsusest toimub huvitegevus ja noorsootöö siseruumides ainult individuaalselt või õues
10-liikmelistes gruppides (pluss juhendaja).
Kuna käesolevad piirangud kehtivad kuni 1. veebruarini, siis jaanuarikuu eest osamakse ei võeta.

Lisainfot saab elektrooniliste kanalite kaudu huviringide juhendajatelt või administratsioonist, tel 3342032, info@huvikeskus.info.
Täname kõiki mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest!
Järgime kõiki kehtestatud reegleid, siis püsime terved!
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Jätkuvad külmad ilmad võivad tuua
kaasa hulganisti õnnetusi
Ilmateenistuse andmetel püsib lähipäevil külm
ilm. Päästeameti varasem
kogemus on näidanud, et
külmakraadide lisandudes
suureneb hüppeliselt tulekahjude ja tules hukkunute arv.
2016. aasta jaanuaris hukkus külmalaine ajal tulekahjudes kolme
nädalaga 11 inimest.
2018. aastal oli kahenädalase külmalaine ajal 4 hukkunut. Viimastel
aastatel on talved olnud soojemad,
kuid õnnetusi juhtub sellegipoolest
palju.
Aastatel 2019-2020 põhjustas 102
eluhoone tulekahju kütteseadme
kasutamine, 26 korral peitus põhjus
kütteseadme rikkes ning 20 korral oli
tegemist tahmapõlenguga. Kurvad
tagajärjed kaasnevad ülekütmise,
hooldamata küttesüsteemide,
põlevmaterjalide hoiustamisega
küttekollete läheduses ning tuha
paigutamisel põlevmaterjalist anumatesse. Tuli võtab nii inimelusid

kui tekitab suurt varalist kahju.
Külma ilma korral kiputakse kütma maja ühe korraga võimalikult
kuumaks, kuid Päästeamet soovitab
pigem kütta korraga vähem, kuid
sagedamini. „Ahju, pliidi, kamina ja
muude küttekehade läheduses ei tohi
mitte mingil juhul olla kergesti süttivaid esemeid nagu vaipu,
küttepuid, vanapaberit, mööblit jm.
Siiber tuleb sulgeda alles siis, kui
söed enam ei hõõgu, vastasel juhul
tekib vingugaas, mis pääseb tuppa
ning võib võtta elusid. Kui levinud
on arvamus, et süte hõõgumise ajal
suletud siibri puhul püsib ahi kauem
soe, siis pottsepad kinnitavad, et testid ja katsed lükkavad selle arvamuse
ümber,“ kordab põhitõed üle
Päästeameti ennetusosakonna juhataja Viktor Saaremets ning jätkab, et
kui lisasoojuse saamiseks võetakse
kasutusele elektrilisi radiaatoreid või
soojapuhureid, tuleb jälgida elamise
elektrisüsteemi võimalusi ja vältida
ülepinget. Ülalmainitud soojaallikaid
ei tohi mitte mingil juhul riideesemetega kinni katta.
Külmade ilmade saabumisel kerkib
ka korralikult soojustamata torude
jäätumise probleem. Torustike kül-

mumise vältimiseks tuleb need katta
lisaisolatsiooniga. Torustike sulatamine lahtise tulega, näiteks leeklambiga, on rangelt keelatud. Jäätunud
torude ohutuks sulatamiseks võib
kasutada soojakaableid või järelevalve
all olevat soojapuhurit.
Lisaks õigetele kütmisvõtetele vastutavad ohutuse eest ja päästavad elusid
töökorras suitsu- ja vingugaasiandurid. Tuletame meelde, et Riigikogu
kiitis heaks seadusemuudatuse, mille
kohaselt muutub vingugaasiandur
kohustuslikuks igas kodus, kus on ahi,
puuküttepliit või kamin.
Vingugaasiandur tuleb paigaldada
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem
kui 1. jaanuaril 2022. Seni on vingugaasiandur olnud kohustuslik vaid
neis eluruumides, kus asub korstnaga
ühendatud gaasiseade.
Eelmise aasta statistika kohaselt on
tule tõttu elu kaotanute keskmine
vanus 62 aastat.
Seega, olles oma kodu ohutuses
veendunud, aidake ka üksi elavaid
sugulasi ja naabreid, et ka nende kodu
oleks soe, kuid tuleohutu.
Päästeamet

Barbora Express laiendab drive-in teenuse kaubavalikut
Ida-Virumaal
Toidu- ja esmatarbekaupade e-pood Barbora
laiendab täiendavalt
oma sortimenti Jõhvis,
Kohtla-Järvel ja Narvas,
andes inimestele
võimaluse tellida toidu- ja
esmatarbekaubad e-poest
ning saada ostud kätte
kauplusesse sisenemata
otse oma autosse.
Laura Tammeorg
Turundus- ja teenindusjuht
Barbora.ee
«Pandeemiast tulenevalt
kehtib jätkuvalt Eestis
tervishoiuekspertide tungiv
soovitus viia mittevajalikud
inimkontaktid miinimumini.
Samas toitu ja muid koduses
majapidamises tarvilikke kaupu

on inimestel jätkuvalt vaja ja
pakume seda ka Ida-Virumaal
kontaktivabalt –e-poest tellides
ja kaubale drive-in punkti autoga
järgi minnes,» lausus Barbora.ee
tegevjuht Kirke Pentikäinen.
Kirke Pentikäineni sõnul on
Barbora Express kasvatanud
sortimenti keskmiselt kuni 2000
erineva enimlevinud tooteni ja
pakub e-ostu võimalust koos
kauba autosse tarnimisega kahes
Narvas Maxima poes ning Jõhvi,
Kohtla-Järvel Järveküla ja Ahtme
kauplustes.
«Koos e-ostlemise üha
harjumuspärasemaks
muutumisega täiendame
oma kaubavalikut pidevalt
ja lisame populaarsemaid
kampaaniatooteid,» märkis
Barbora.ee tegevjuht.
«Soovime pakkuda võimalikult
laia valikut värskeid piima- ja

lihatooteid, puu- ja juurvilju,
pagaritooteid, kuivaineid,
beebitooteid ja esmatarbekaupu,
mille kättesaamine on kiire ja

kontaktivaba.»
Kõrvuti drive-in teenuse
kasutamisega on jätkuvalt
nii Narva, Jõhvi kui Kohtla-

Järve poodides võimalik ostud
komplekteerituna tellida ka
kaupluses asuvasse teeninduspunkti.

Perearsti
nõuandetelefon

1220
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Ida-Virumaal ja Harjumaal jätkuvad
piirangud teatud leevendustega
1. veebruarini

86
Liubov Ivanova 1. jaanuar
Lidia Novik 15. jaanuar
Valentina Varunina 31. jaanuar
Sofia Iljina
Jüri Rämmal 7. jaanuar
Marta-Eliise Grebenjuk
Meinhard Köök 10. jaanuar
Maria Koort
85
Miia Melody Pärn
Aino Värk 8. jaanuar
Bogdan Tšulitski
Galina Logvinjuk 9. jaanuar
Jakov Petrov
Anna Grudkina 10. jaanuar
Stefan Prunbach
Kalvi Grüning 30. jaanuar
Steven Juhanson
Margarita Tumanova 31. jaanuar
Maksim Vikentjev
Alevtina Podtsepajeva 31. jaanuar
Jaanuaris tähistavad sünnipäeva 80
Valentina Kalmurzaeva 1. jaanuar
järgmised väärikas eas vallakoEvgeniya Danilova 3. jaanuar
danikud:
Mikhail Podberezskiy 4. jaanuar
Sergey Shemyakin 11. jaanuar
96
Maie Mõisa 11. jaanuar
Klavdiya Khisamutdinova
Nina Katsarskaya 12. jaanuar
6. jaanuar
Cheslava Mitskevich 13. jaanuar
94
Ekaterina Kostenkova 27. jaanuar Hilja Veskimets 16. jaanuar
Eha Sepp 18. jaanuar
93
Hellart Kangur 20. jaanuar
Meeta Talf 12. jaanuar
Svetlana Dyuryagina 24. jaanuar
92
75
Linda Müllerbeck 14. jaanuar
Valentina Dobrotina 16. jaanuar Ekaterina Nikonova 3. jaanuar
Tatjana Kuzmina 7. jaanuar
Ljuda Bogatõreva 25. jaanuar
Nadežda Kiir 7. jaanuar
Mariya Trusova 30. jaanuar
Viktor Kreus 9. jaanuar
91
Valentina Rumyantseva 1. jaanuar Nadežda Olt 10. jaanuar
Loreida-Maria Nõlvak 5. jaanuar Vasily Alyasev 11. jaanuar
Tatjana Fedorenko 12. jaanuar
Ülo Jõesaar 31. jaanuar
Malle Tenno 14. jaanuar
Maria Ignatieva 31. jaanuar
Zinaida Klõga 25. jaanuar
90
70
Jekaterina Patruševa 4. jaanuar
Tatjana Drobahha 1. jaanuar
Aleksandra Pupp 17. jaanuar
Viktor Tšernikov 2. jaanuar
Aino Piir 24. jaanuar
Nikolay Slugin 4. jaanuar
89
Rein Talf 5. jaanuar
Nina Egorova 3. jaanuar
Tatiana Fomina 9. jaanuar
88
Ene Viiol 13. jaanuar
Maria Firsova 5. jaanuar
Tatjana Sokolova 14. jaanuar
Valentina Jessakova 18. jaanuar
Kalle Torn 22. jaanuar
Heljo Vahemets 25. jaanuar
Anne Tohva 23. jaanuar
Anna Lobanova 29. jaanuar
Vjatšeslav Villo 23. jaanuar
Nikolai Ivanov 6. jaanuar
Mare Nurme 28. jaanuar
Nikolay Smirnov 10. jaanuar
87
Isikud, kes ei soovi ajalehe kaudu
Elena Alekseeva 1. jaanuar
õnnitlust saada, palun võtta ühenHugo Talli 2. jaanuar
dust Jõhvi Teataja
Valdeko Kaiva 5. jaanuar
toimetajaga telefoni teel
Harry Kästik 8. jaanuar
55985515
Victor Zhaeshev 25. jaanuar
Detsembris registreeriti 9
väikese vallakodaniku sünd

Lugupeetud Jõhvi elanikud!
Rahvasaadikuna ning Jõhvi vallavolikogu esimehena on mul vastuvõtuajad, kus olen valmis arutama teie vallaelu puudutavaid küsimusi.
Kohtumised elanikega toimuvad iga kuu kolmandal reedel kell
10.00 kuni 12.00 ja 13.00 kuni 15.00.
Vajalik on eelnev registreerumine vallavolikogu kantselei sekretäri
Maire Lumiste juures(maire.lumiste@johvi.ee, 522 3423, 33 63 765)
või helistades mulle eelnevalt otse - 5805 5919
Aleksei Naumkin, Jõhvi vallavolikogu esimees

Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 1
Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Projekti eesmärgiks on riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila
teelõigu ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 JõhviNarva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine”. KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 11.08.2020 otsusega nr 15-7/20/320.
KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 18.01.-31.01.2021
Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed,
õhuruum“ → „Keskkonnamõju“ → „Keskkonnamõju hindamise teated“).
Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub KMH programmi avalik arutelu e-aruteluna MS Teams keskkonnas 02.02.2021 algusega kell 17.30. E-arutelul saavad osaleda kõik huvitatud isikud. Arutelul osalemiseks palume ennast
eelregistreerida, saates selleks e-kiri aadressile jyri.hion@skpk.ee. Koosolekuga
liitumise juhend ja koosolekuga liitumise link on leitavad Transpordiameti kodulehel KMH programmi avalikustamise teates.
Kõikidel huvitatud isikutel on e-arutelu salvestist võimalik järele kuulata 7 päeva
jooksul alates 04.02.2021 Transpordiameti kodulehel. Lisaks on salvestist võimalik
järele kuulata tööaegadel Jõhvi Vallavalitsuse ja Toila Vallavalitsuse avalikus arvutis 5 tööpäeva jooksul alates 04.02.2021. E-arutelu salvestise kuulamisel tekkinud
ettepanekud KMH programmi kohta palub Transpordiamet saata e-posti
aadressil info@transpordiamet.ee või postiaadressile Vallikraavi 2, Rakvere 44306.
Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge
4, 11413 Tallinn).
Kontaktisikuks on põhiprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti
projekteerimise talituse projektijuht Kaie Kruusmaa, e-post: Kaire.Kruusmaa@
transpordiamet.ee, tel. 58805076 ning keskkonnamõju hindamise menetlust
puudutavates küsimustes Transpordiameti keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt, e-post: Kristi.Olt@transpordiamet.ee, tel. 5208169.
Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja
kontaktisik Aide Kaar
aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, tel. 6645808, e-post: aide.kaar@skpk.ee.

Head Ida-Virumaa õiguskoolituste huvilised!
Justiitsministeerium ja Tartu Ülikooli õigusteaduskond pakuvad teile
võimalust osaleda tasuta õigusteaduskonna auhinnatud veebikursusel „Õiguse alused mittejuristile“.
Kursus algab 08.02.2021 ja kestab 12 nädalat. Osaletakse e-õppekeskkonna Moodle kaudu omal valitud ajal ja kohas. Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid, õigusametite eripärasid
ja õigushariduse omandamise võimalusi. Põhjalik info kursust tutvustaval
veebilehel: https://sisu.ut.ee/oigusealused.
Kursusele saab end kirja panna sellel lingil:
Ida-Virumaa õiguskoolitustel osalejad – registreerimine.

JÕHVI TEATAJA

Ida-Virumaa pealinna leht

Avaldame tänu OÜ Järve Biopuhastus abi eest
uisuväljakute valamisel Jõhvi valla territooriumil.
Jõhvi vallavolikogu, Jõhvi vallavalitsus

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

Valitsuse liikmed kiitsid põhimõtteliselt heaks piirangute jätkumise
Ida-Virumaal ja Harjumaal 1. veebruarini. Alates 18. jaanuarist otsustati leevendada sisetingimustes toimuva noorsootöö, huvitegevuse,
huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe, sportimise ja treenimise keeldu ning leevendada muuseumitele ja näitustele, kuid ka
toitlustusasutustele kehtivaid piiranguid. Kontaktõpe koolides taastub
25. jaanuarist.
Üle Eesti pikendas valitsus ka alkohoolse joogi müügikeeldu. See
tähendab, et kuni 26. jaanuarini ei tohi alkoholi müüa olemasoleva
piirangu kohaselt kella 00.00st kuni 10.00-ni. Alates 27. jaanuarist ei
tohi alkoholijooke müüa kella 22.00st kuni 10.00ni. Keeld kehtib kuni
28. veebruarini (kaasa arvatud). Põhimõtteliselt kiitis valitsus heaks ka
toetusmeetmete jätkumise Harjumaal ja Ida-Virumaal.
25. jaanuarist on lubatud kontaktõpe kõikides haridusastmetes
Harjumaal ja Ida-Virumaal
25. jaanuarist on lubatud taastada kontaktõpe kõigis hariduse astmetes. Kuni 25. jaanuarini saavad kontaktõppes osaleda 1.-4. klaas,
9. ja 12. klass. Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on
25. jaanuarini distantsõppel. Järgida tuleb ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Ülevaade ettevaatusabinõudest ja
muudest haridusvaldkonna küsimustest hm.ee/koroona. Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.
18. jaanuarist kehtivad piirangute leevendused Harjumaal ja Ida-Virumaal
Sisetingimustes lubatakse individuaaltegevusena, huviharidus ja -tegevus, täiendkoolitus ja -õpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine.
Õues on kõik loetletud tegevused lubatud jätkuvalt kuni kümneliikmelises rühmas.
Muuseumites ja näitusasutustes on lubatud liikuda 2+2 reeglit
arvestades ning ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti.
Õues tohib külastajate rühma suurus olla endiselt kuni 10 inimest.
18. jaanuarist leevendatakse keeldu viibida toitlustusettevõtte müügivõi teenindussaalis kohapealseks ajaveetmiseks. Restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid võivad olla klientide jaoks
kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.00-19.00. Arvestada
tuleb kuni 25 protsendiga ruumi täitumuse nõudest, ehk kliendid peavad
viibima ruumis hajutatult, ruumis liikudes tuleb arvestada 2+2 reeglit,
mis ei laiene perekondadele. Toidu kaasamüügi ajale piiranguid ei seata.
1. veebruarini jäävad kehtima olemasolevad piirangud:
Keelatud on meelelahutusteenuste osutamise kohtades viibimine.
Külastajate jaoks peavad jääma suletuks saunad, spaad, veekeskused ja
ujulad, välja arvatud individuaalspordiks.
Siseruumides on keelatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas
konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid. Õues tohib
avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni kümneliikmelises
rühmas ning kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Avalik väliüritus
peab lõppema kell 22.
Jumalateenistustel ja avalikel usutalitustel säilib 50-protsendiline ruumitäitumuse piirang, kehtib maskikandmise kohustus ning liikuda tohib
2+2 reeglit arvestades, mis ei laiene perekondadele.

JÕHVI VALLAVALITSUS
Detailplaneeringu avalikust väljapanekust teatamine
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15. veebruarist kuni 28. veebruarini 2021 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi)
esmaspäevast neljapäevani kella 8:00-st kuni 16:30-ni ning reedel kella 8:00-st kuni
15:00-ni.
Planeeringuala hõlmab Sambla (25101:001:0277, elamumaa 100%, pindala 2,00
ha) ja osaliselt 13101 Jõhvi-Ereda tee (25201:005:0080, transpordimaa 100%)
kinnistuid pindalaga kokku ca 2,2 ha. Sambla kinnistu on hoonestamata looduslik
rohumaa.
Detailplaneeringuga on planeeritud üks transpordimaa krunt ja kaheksa üksikelamumaa krunti pindaladega vahemikus 2033 kuni 2478 m². Kruntidele on määratud
hoonestusalad ja igale krundile ehitusõigus kuni kolmele hoonele ehitisealuse pindalaga kuni 20% krundi pindalast, sh ühele elamule kõrgusega kuni 8,0 m ja kahele abihoonele kõrgusega kuni 4,5 m. Planeeritud on juurdepääsutee üksikelamukruntidele. Määratud on tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse põhimõtteline
paiknemine. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127).
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alas, kus maakasutuse sihtotstarbeks on
pereelamumaa (EP). Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel
võimalik esitada kirjalikke arvamusi.
Planeeringu lahendusega saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel: HYPERLINK
“http://www.johvi.ee/” www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-173 või lingilt:
wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2414637&tid=1611&u=20210121111
530&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid
%3D1611%26u%3D20210121111530

