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Jõhvis anti üle esimesed
raemedalid
Vallavanem andis Jõhvi päeval, 18. mail toimunud pidulikul vastuvõtul üle
esimesed raemedalid kolmele ühiskonna liikmele, kes on oma tegevusega
panustanud palju kodupiirkonna arengusse.

Uudised
Jõhvi aasta emaks valiti
Aime Kuningas
12. mail toimus
Jõhvi vallavalitsuses
emadepäevale pühendatud pidulik kontsert.
Enne kontserti anti üle
aasta ema tiitel, mille
pälvis vastava komisjoni
ettepanekul Aime Kuningas.
Aime Kunangal on
kolm last ja kaheksa
lapselast. Ta on töötanud
juurdelõikajana ja õpetanud õmblemist. Praegu on
aktiivne Jõhvi pensionäride ühenduse liige, kes on
eakatele korraldanud mitmesuguseid üritusi. Juba pikki
aastaid tantsib ta tantsurühmas Värten.
Koos tiitli ja vallavanema tänukirjaga anti Aimele üle
klaasikunstniku Kalli Seina poolt loodud skulptuur
„Viljapuu“. Hiljem toimunud kontserdil esinesid Oliver
Kuusk (tenor) ja Piia Paemurru (klaver).
JT
Foto: Jevgenia Parv

Raamat: «Kõik taevad laulvad»
Niisugust pealkirja kannab
värskelt trükist ilmunud Ester
Haljaste lugumik, mis toob
lugejani meenutusi Jõhvi
Mihkli Kiriku köster-organist
Richard Voldemar Söödist
(1885 – 1947) ning lugusid
Jõhvi tuntud inimestest ja
eluolust.

Аnne-Ly Reimaa

Igor Tjurin

Arved Jõgisoo

Raemedali kavaleriks pärjati Jõhvi muuseumi
seltsi juhatuse esimees Anne-Ly Reimaa,
pikka aega Jõhvi linna- ja vallavalitsuses
autojuhina töötanud, Jõhvi Mihkli koguduse
aktiivne liige ja paljusid vallas toimunud
üritusi korraldada aidanud Arved Jõgisoo
ning Audese (raadiotehase Punane RET järeltulija) tehase juht, ettevõtja Igor Tjurin.
Vallavanema Max Kauri sõnul on väga hea,
et vald on ellu kutsunud raemedalid, kuna
Jõhvis on palju inimesi, kes ühel või teisel
moel on andnud oma panuse kodukandi
arengusse.
„Tänu inimestele vald areneb ja eelkõige
üheskoos teeme Jõhvi elu paremaks ja
meeldivamaks,“ märkis Max Kaur enne
autasude üleandmist.
Medalid kujundas valla kunstnik Kalev
Prits.
Pidulikule vastuvõtule olid kutsutud kõik valla
aukodanikud, endised vallavanemad, praegused vallavalitsuse ja -volikogu liikmed.
JT
Foto: Jevgenia Parv

Raamatu autori ristiisa ja
tädimees R. W. Sööt oli oma
ajastu üks tuntumaid haridus- ja kultuuritegelasi Jõhvis. Kahjuks ei ole tema elust ja tegevusest varem just
palju kirja pandud. Ometi väärib ta mäletamist ja tema
aastakümneid väldanud pühendumus kodukandile jäädvustamist. Raamatu autor on seda lünka täitnud ja kutsub lugejaid kaasa pikale Söödiga seotud lugudest tulvil
teele. Teel kohtutakse paljude huvitavate Jõhvi inimestega ja praeguseks tundmatuseni muutunud paikadega.
„Tahan kinnitada teiste inimeste avaldatud arvamisi, et
minevikku vaatamine ei ole nostalgia, vaid traditsioonide
meenutamine ja austamine. Minevikku ei saa olematuks
teha, ei aita siin kambakad ega otsitud sõnakõlksud.
Eelmiste sugupõlvede elu ja tegevust on meie kohustus
uurida, meenutada, tutvustada ja jäädvustada,“ ütleb
Ester Haljaste raamatu lõppsõnas.
Tänu raamatu koostajatele on killuke Jõhvi ajaloost taas
kirjasõnas ajalukku jäädvustatud.
Raamatut on võimalik omale soetada kiriku kantseleist.
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Vianori uus keskus Jõhvi äripargis sai nurgakivi
Mapri Ehitus paneb Jõhvis sügiseks püsti Vianori keskuse
Rehvimüügi ja autoremondi ettevõtte Vianor uus
keskus Jõhvi tehnopargis sai nurgakivi. Sügiseks
valmiva keskuse ehitab Mapri Ehitus.
Raivo Mererand, Vianori kaubamärgi all tegutseva Tireman
OÜ juhatuse liige räägib, et
Jõhvi tulema ajendas ettevõtet
soov laieneda Ida-Virumaale.
Sügisel valmib siin ettevõtte
üheksas keskus Eestis, lisaks
tegutsevad kaks frantsiisiettevõtet.
“Vianor hõlmab umbes poole
pinnast, meil on neli remondiboksi sõiduautodele, üks veoautodele ja sillastend. Hakkame pakkuma hooldust ja
remonti autodele, mille tehasegarantii on lõppenud. Peterburi
tee lähedus on atraktiivne ja
nii ehitame suurema hoone,
kus on ruumi ka üürnikele.
Me üritame kaasata sama ala
ettevõtteid, veel tuleb siia sõidukite tehnilise ülevaatuse
ettevõte Tehnokonsult, aga ka
Saku Läte,” räägib Raivo Mererand.
Tarmo Roos, Mapri Ehituse

tegevjuht “Ida-Virumaa koos
üha laieneva Jõhviga on Mapri
Ehitusele atraktiivne piirkond.
Meil on Jõhvi äripargis täna
käsil kaks objekti, suve alguses
saab valmis Tulivee salapiirituse keskus ja varem oleme
teinud Sillamäele Maksimarketi.”
Selle kevade Eesti ehitusturu
seisu kommenteerides räägib
Tarmo Roos, et ehitusturg nagu
päriskevadki käivitus hilja, aga
jõuliselt. “Pakkumisi küsitakse
palju ja ehitajatel on kiired
ajad, et saaks hinnad paika,
lepingud tehtud ja suveks kopa
maasse. Mahud võivad jääda
eelmise aasta omadele veidike
alla ja on tunda stabiilsuse tekkimist,” räägib Roos.
Olari Orm, Mapri Ehituse projektijuht ütleb, et ärihoones on
kahel korrusel kokku pinda
1700 ruutmeetrit. “Kahekorruselise hoone Peterburi tee

poolse fassaadi katame rehvimustrit meenutava musta tsementkiudplaadiga. Gaasiküttega energiatõhus hoone vastab
kõikidele kaasaegsetele ehitusstandarditele.”

asub ametisse 6. Hoone tellija
on Deltacom Invest OÜ, kogu
investeeringu suurus on üle 1,6
miljoni euro. Ligi 7 miljonil
eurose aastakäibega Tiremanis
töötab kokku 60 inimest.

Jõhvi keskuses saab tööd umbes
15 inimest, kellest Vianoris

Mapri Ehitus OÜ tegevusalad
on ehituse peatöövõtt ja projek-

tijuhtimine, põllumajandusehitus ning betoonitööde teostamine. Mapri Ehituse 2018.
aasta ehitustööde maht oli ligi
70 miljonit eurot, ettevõte annab tööd 100 inimesele.
Heikki Sal-Saller
Kommunikatsiooniettevõte
In Nomine

Lisainfo:
Raivo Mererand,
Tireman OÜ juhatuse liige
raivo@tireman.ee
Tarmo Roos,
Mapri Ehituse tegevjuht
tarmo@mapri.eu

Korterite planeeringute muudatusest
Tänasel päeval suure tõenäosusega ei ole
enam palju kortereid, kus pole planeeringut
muudetud. Kas on siis muudatusi teinud
endised omanikud või soovib muudatusi
tegema hakata uus omanik, selleks on olemas
vastavad nõuded.
Projekti vajadus sõltub planeeritavatest töödest
Ehitusseadustiku mõistes on kõikide ehitustööde teostamiseks
vajalik projekt ning ehitusseadustiku lisa 1 määrab, millistel
juhtudel on see vajalik. Mis puudutab korterelamute
rekonstrueerimist ja ümberehitamist, ehitisealuse pinnaga üle
60m², on vaja esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis
ja ehitusprojekt. Ehitusseadustiku mõistes ümberehitamine
ehk rekonstrueerimine on need ehitustööd, mis muudavad
olemasoleva ehitise omadusi oluliselt. Sellistena käsitletakse
järgmisi ehitustöid: piirdekonstruktsioonide muutmine;
hoone kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine või
asendamine; tehnosüsteemide paigaldamine, muutmine või
lammutamine; välisilme muutmine; hoone tööparameetrite
muutmine jms.
Korterelamu ümberehitamiste korral, kui muudetakse hoone
kande- ja jäigastavaid konstruktsioone, muudetakse hoone
välisilmet, paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse
tehnosüsteeme (sh põrandaküte, gaasipliidi asemel elektripliit,
teised radiaatorid, kaminad, lõõrid jne) on vajalik koostada
ehitusprojekt ja esitada see koos ehitusteatisega kohalikule
omavalitsusele läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks. Peale
selle kui tegemist on ümberehitamisega ehk ehitise olulise
muutmisega on vajalik kõikide kaasomanike nõusolek.
Kui näiteks on soov teha vannituba kas köögi või magamistoa
asemele, siis tegemist on ümberehitamisega ning on vajalik
projekteerijaga ehk pädeva isikuga läbi arutada, et tehtavad
muudatused ei rikuks teiste kaasomanike õigusi või huve, ning
tellida ehitusprojekt.
Mis puudutab korteri siseplaneerigu muutmist, siis enne
ehitustöö teostamist tuleb hinnata, kas on tegemist ehitise
olulise muutmisega või mitte. Asjaolusid hindamata ei
ole sellele ühest vastust. Ehitusseadustiku alusel ei ole
mittekandva seina eemaldamine või püstitamine ehitustöö,
ehk selleks luba pole vaja. Samas antud töö eeldab ühistu
ning kohaliku omavalitsuse teavitamist planeeritavatest
töödest. Mida vanema majaga on tegemist, seda rohkem on
ta vajunud. Lisaks sellele võib juhtuda, et tollaegne ehitustöö
ei olnud normide või projekti järgi teostatud. Antud olukorral,
kui korteri omanik oma korteris vaheseina eemaldab, võib
kahjustusi saada terve maja, kuna nn mittekandev vahesein
on kandvaks või osaliselt kandvaks seinaks muutunud.
Selleks, et tõendada, et korteri sisemised vaheseinad ei ole
kandvad ega jäigastavad ning ei oma tähtsust hoone üldises
konstruktsioonide püsimises ja jäigastamises, tuleb saada

hinnang pädeva isiku ehk vastava kvalifikatsiooniga insenerkonstruktori poolt ning esitada Jõhvi Vallavalitsusele. Kui
hoone on muinsuskaitse all, siis on muinsuskaitse nõusolekut
ka vaja.
Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva hoone üksikute
osade vahetamist samaväärsete vastu. Näiteks, kui
katusekatteks on vana asbesti sisaldav eterniit, siis saab
vahetada ilma projektita samaväärse aga uuema materjali
vastu. Siiski peab arvestama sellega, et asbesti sisaldav eterniit
on jäätmeseaduse tähenduses ohtlik jääde ning seda üleanda
tohib ainult vastava ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja luba
omavale ettevõtele.
Naabrite, korteriühistu ega kohaliku omavalitsuse luba ei
ole vaja küsida põrandakatete, tapeetide, seinte ja asjade
viimistlemiseks, sest see ei riku üldjuhul teiste kaasomanike
õigusi ja ei ole ehitustöö.
Ehitus- ja lammutusjäätmetest
Kui ehitamine või lammutamine nõuab luba, siis tuleb
koostada ja vallavalitsusele esitada ehitusprojekt või
jäätmekava, milles on kajastatud ehitusjäätmete tekkimine ja
käitlemine.
Ehitusprojekt, sh lammutusprojekt, või jäätmekava peab
sisaldama vähemalt järgmist teavet ehitusjäätmete tekkimise,
käitlemise ja üleandmise kohta:
n tekkivate ehitusjäätmete liigid;
n tekkivate ehitusjäätmete hinnangulised kogused liikide kaupa;
ehitusplatsil jäätmete kogumisel kasutatavate mahutite
tüübid;
n jäätmete edasine käitlemine ja üleandmine.
Ehitusjäätmeid võtavad vastu tasu eest:
n Uikala Prügila AS;
n BRD Mineral OÜ (Ereda tee 37, Sompa, Kohtla-Järve, IdaVirumaa; tel: +372 6700191).
Uikala prügilas võetakse vastu ka asbestisisaldavaid jäätmeid.
Tõendid ehitusjäätmete üleandmise kohta peab esitama
Jõhvi Vallavalitsusele koos kasutusloa taotlusega või
kasutusteatisega. Igal juhul ehitusjäätmed saab taaskasutada
ainult Keskkonnaameti poolt väljastatud registreerimistõendi,
jäätmeloa või kompleksloa alusel, kui seda pole, jäätmed peab
üleandma isikule, kes seda omab.
Korterelamu tehnosüsteemide kohta
Vastavalt Jõhvi Linnavolikogu määrusele nr. 34 (18. septembril
2003a) on korterelamutes alternatiivküttele üleminek lubatud
kõigi omanike kirjaliku ühisotsuse alusel. Selleks esitab
taotleja Jõhvi Vallavalitsusele ja võrguettevõtjale taotluse
kaugküttest loobumise kohta ning kõikide ehitises paiknevate
ühisomandis olevate tarbijapaigaldiste omanike kirjaliku
ühisotsuse kaugküttest loobumise ja alternatiivküttele
ülemineku kohta. Kui taotlus on kooskõlastatud, siis tuleb
esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga elektrooniliselt
ehitisregistrile.

Kamina, õhksoojuspumba või muu seadme paigaldamiseks
lisakütteallikatena lisaks põhiküttele, on vajalikud ühistu
nõusolek ehk kõigi kaasomanike nõusolek, ehitusprojekt
ning kohaliku omavalitsuse nõusolek. Antud juhul tegemist
on hoone kandekonstruktsioonide või tehnosüsteemi
muutmisega, mis on hoone ümberehitamine.
Seadustamine
Juhul kui ümberplaneeritud vara on müügis võib ostja
või müüja sattuda olukorda, kus puuduolevad load ja
nõusolekud tuleb korda teha ja see võtab aega, samas ei
pruugi ka üldse seadustatud saada.
Viimasel ajal on pangad muutnud laenupoliitikat. On olnud
juba palju olukordi, kus pank ei finantseeri korteriomandi
ostmist, kus juba teostatud ehitustööd on teostatud ilma
loata ning jäetud seadustamata, olemata sellest, kui
teostatud tööd on tehtud juba aastaid tagasi. Antud juhul, on
seadustamine omaniku huvides.
Seadustamise protseduur sõltub olukorrast ning teostatud
töödest. Seadustamiseks tuleb kõigepealt kaasata pädev isik
ning saada hinnang teostatud tööde kohta ehk tuleb hinnata,
kas oli tegemist ehitise olulise muutmisega või mitte.
Asjaolusid hindamata ei ole jällegi sellele ühest vastust.
Protseduurid on üldjuhul samad – nii korteri ümberplaneerimise kui ka hiljem tagantjärele seadustamise puhul
tuleb koostada mõõdistusprojekt (ehk teostusjoonised) ning
tellida hinnang.
Tõsisema ebaseadusliku ehitamisega kaasneb korteri,
ehitise, elektrisüsteemi või küttesüsteemi auditi vajadus, mis
võib kaasa tuua konstruktsioonide avamise ning kõrgema
tasemega spetsialistide kaasamise.
Kui vajalikud tehno- või küttesüsteemi ümberehitamise
kooskõlastused ja dokumendid on kadunud või polnud neid
üldse olemas, siis seadustamise protsessis litsenseeritud
pottsepp või vastava pädevusega spetsialist vaatab
küttekolde või tehnosüsteemi üle ja annab aruandes oma
hinnangu selle süsteemi ohutuse kohta.
Kasutusteatis ja kõik sellega seotud dokumendid, sh
mõõdistusprojektid, auditi aruanded, hinnangud jm
esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri
(www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui dokumente ei ole
võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need
Jõhvi Vallavalitsuse majandusosakonnale. Juhul, kui
dokumentatsioon esitatakse paberil, siis peab see olema
arhiivi köites, süstematiseeritud, sisaldama esimeses kaustas
sisukorda ning olema vastavalt nõuetele vormistatud.
Õigel ajal loa taotlemine on alati odavam kui hiljem
omavolilise ehitise seadustamine.
Kui tunnete huvi mingi vara vastu, siis soovitame
koheselt uurida ja vaadata www.ehr.ee leheküljel, kas
ümberplaneerimitööd on seadustatud ehk reaalne olukord
vastab ehitisregistri andmetele.
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Karjamaa spordikeskuse saatus:
kas tõesti müüa?

Pikk aega valla omandis olnud Jõhvi suvine
spordilaager, mis asub
puhkekeskuse Suvi
lähedal, on lepingujärgselt antud rendile korvpalliklubile
Karjamaa. Valla majandus- ja eelarvekomisjon
arutleb täna selle
üle, kas leping tuleks
katkestada ja spordikeskusena tegutsev
lastelaager müüki
panna.

Abivallavanema
Aleksei
Naumkini sõnul ei ole antud
objekti müük kõige parem otsus.
„See küsimus kerkis esile
majandus- ja eelarvekomisjonis. Eriti suurt toetust leidis
müük vallavolikogu opositsioonisaadikute seas. Kuid
mina nendega ei nõustu.
Nad väidavad, et tegemist on
lisaväljaminekuga ja et spordikooli tööjõukulud kasvavad
niigi. Samas on vaja mõista,
et kohalik omavalitsus peab
oma elanikele kindlustama
soodsa elukeskkonna. Selleks
peame omalt poolt ühtteist panustama, sealhulgas
raha. Tänasel päeval on
spordikoolile antud üle kõik
spordiobjektid, kaks ehitatavat
staadioni,
jalgpallistaadion,
basseinid. Neid objekte on
vaja üleval pidada ja korras
hoida, kõik see toob kaasa
kulusid. Kuid samal ajal on
need lisavõimalused meie
elanikele,“ kommenteeris olukorda Aleksei Naumkin.
Naumkin rõhutas, et juhul
kui korvpalliklubi on spor-

dikeskusesse
teinud
investeeringuid, siis lepingu lõpetamisel tuleb vallal klubile
mingisugune summa välja
maksta.
„Kui suur see on, on vaja
täpsustada, kuna selle juures
on mitmeid nüansse, mis
sõltuvad rendilepingust,“ selgitas Naumkin. Müük ei too
vallale erilist tulu, lihtsalt
me vabaneksime sellest objektist. Kordan veel kord,
et kui räägime Jõhvi spordi
arengust, siis minu arvates
on sellist objekti meile väga
vaja. Ma mõtlen meie lastele,
kes treenivad spordikoolis.
Poleks paha, kui nad saavad
seal suvel treenida ja puhata?
Samuti ei maksa unustada, et
antud objekti võib kasutada
mingil muul moel, näiteks
lastele integratsioonilaagrite
läbiviimiseks, pensionäridele
suvise spordinädala korraldamiseks. Juba praegu võtavad
nad aktiivselt osa poolteist
aastat tagasi alanud projektist,
mille käigus nad saavad käia
Jõhvi spordikoolis kaks korda

Jõhvi vald kahekordistas noorte
töömalevate rahastust
nädalas tasuta treenimas,“
rääkis Naumkin.
Naumkini sõnul on ennekõike
laste huvides jätta spordibaas
valla omandisse ja arendada
seda pikemas perspektiivis.
Ta on pöördunud ka noortevolikogu liikmete poole, et
saada teada nende arvmust,
mis puudutab spordibaasi
edasist saatust. Mai lõpus
minnakse
koos
noortega
spordibaasi vaatama, et nad
saaksid aru, millest jutt käib.
Abivallavanemal on kavas teha
ettepanek müügist loobuda ja
anda antud objekt spordikooli
käsutusse ja juhtida.
„Mis puudutab sellesse investeerimist ja laagri kordategemisse, siis ma arvan, et
me võiksime leida võimalusi
fondide
kaasabil
objekti
arendada. Seda enam, nagu
näitab praktika, teevad need
fondid parema meelega koostööd pigem omavalitsuste ja
riigiasutustega, mitte erasektoriga, nagu oli varem,“ sõnas
Naumkin.
Jevgenia Parv

Raudteeületuskohtadest Jõhvi linnas
Juba mõnda aega on mööblimaja piirkonnas piki raudteed
uus piirdeaia lõik. See on vajalik raudteeohutuse suurendamiseks.
Järgmisel aastal pikendatakse
piirdeaeda veelgi ning rajatakse uus kergliikluse tunnel või ülekäigukoht Konsumi
kaupluse lähikonda.
Enamusele Jõhvi kesklinnas
liiklejatele on ilmselt juba teada, et talvest saati on mööblimaja piirkonnas piki raudteemaa äärt AS Eesti Raudtee
poolt paigaldatud uus piirdeaia
lõik. See on inimestes tekitanud küsimusi. Aastate jooksul
ollakse harjunud suvalistes
kohtades raudteed ületama
ning kõik, mis võib seda ta-

kistada, tekitab suisa pahameelt.
Vallavalitsus palub elanikelt mõistvat suhtumist, võttes
arvesse, et raudtee puhul on
tegemist kõrgendatud ohuallikaga. Vastavalt riiklikele arenguplaanidele rongide
sõidukiirused raudteel üha
kasvavad ja keegi meist ei
soovi õnnetusi, mis võivad

olla väga traagilised. Seetõttu jätkub eelolevatel aastatel
piirdeaia ehitamine piki raudtee äärt ning jalakäijate-ratturite liikluse hõlbustamiseks on
kavas rajada mõned tunnelid
või ülekäigukohad. Kindlasti ei saa aga viimaseid olema
samapalju, kui praegu on raudteel isetekkelisi ülekäigukohti.
Mitmel pool mujal Eestis,
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Õpilaste töömalevad on noortelaagrite vorm, mis annab noortele nii
esmase töökogemuse kui aitab sisustada ka nende vaba aega.
Malevaga võivad liituda noored vanuses 13-18 aastat. Jõhvi valla
territooriumil loodavates malevarühmades saab osaleda ajavahemikus
8.-19. juulini. Malevas osalemiseks tuleb esitada oma elulookirjeldus
(CV) ja motivatsioonikiri. Kõigi kandideerijate seast valib komisjon
välja noored, kes on kõige enam motiveeritud töömalevas osalema.
„Aastate jooksul on kujunenud välja nii, et vald on finantseerinud
töömaleva tegevust, millest on saanud osa võtta 15 inimest. Sel aastal laekus noortelt, kes soovisid projektis osaleda, kokku 45 avaldust.
Seepärast tegin vallavalitsusele ettepaneku suurendada antud finantseeringut kaks korda, nii et mitte 15, vaid 30 noort saaksid malevas käia,“
rääkis Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin.
Naumkini hinnangul on sellised malevad väga vajalikud, sest nende käigus korrastavad noored erinevaid linnaobjekte, mille puhul neil ei teki
hiljem enam kiusatust näiteks oma kätega värvitud pinki rikkuda. Peale
selle saavad nad töö eest tasu, mis on hea võimalus teenida endale taskuraha.Tööpäev kestab malevas neli tundi, pärast seda on noortel võimalus
võtta osa erinevatest põnevatest ja kaasahaaravatest üritustest. JT

Jõhvi vald eraldas raha Tammiku
rahvamaja remondiks
Remondi käigus kaotatakse hoone sees seintele tekkinud mõrad,
mille põhjustas pinnase liikumine.
„Hoone on vana ja viimati tehti selles sarnast kosmeetilist remonti 20
aastat tagasi. Tammiku rahvamajas toimuvad aga erinevad üritused,
siia sõidavad kohale külalised maakonna ja riigi teistest paikadest. Sellepärast eraldasime umbkaudu kümme tuhat eurot selleks, et värskendada
Tammiku rahvamaja suurt saali, koridori ja kabinetti,“ rääkis abivallavanem Aleksei Naumkin.
Plaan on korrastada lava ja anda sellele uus elu.
„Lisaks tekkis meil idee, et kuna me nagunii toetame erinevaid loomingulisi rühmitusi – teatreid, tantsuansambleid ja nii edasi –, siis miks
ei võiks need rühmad, ütleme paaril korral aastas, anda Tammiku rahvamajas heategevuslikke kontserte või etendusi? Vallas on madala sissetulekuga peresid ja eakaid inimesi, kellel on raske leida kunstist osa
saamiseks piletiraha. Nüüd aga avaneb suurepärane võimalus külastada
tasuta etendust või kontserti.“ JT

Õlitehas – olla või mitte olla?
kus raudtee linna läbib, on
tänaseks praktiliselt kogu
raudtee ääristatud piirdeaiaga
ja oma igapäevatoimetustes
ollakse juba harjunud liikumiseks rohkem aega varuma.
Ideaalvariandis
sooviksime
küll iga mõnesaja meetri tagant uusi läbipääsutunneleid
või ametlikke ülekäigukohti,
kuid see ei ole reaalne. Nii tuleb meil ka Jõhvis samm-sammult uue olukorraga harjuda.
Et aga raudteest ei saaks kilomeetrite pikkune barjäär, projekteeritakse AS Eesti Raudtee
ja vallavalitsuse koostöös uut
jalakäijate tunnelit Raudtee
tänav 25 piirkonda. See asub
Konsumi kauplusest pisut ida
pool. Raudtee-ettevõtte poolse
töörühma plaan on selle projekti alusel ehitada järgmisel
aastal välja kergliikluse tunnel.
Juhul kui see ettepanek ei leia
ettevõtte 2020. aasta eelarves
piisavat rahastust, ehitatakse
välja ametlik ülekäigukoht
koos turvapiiretega sarnaselt
Tartu maantee ülekäigukohale. Eelnimetatud töödega paralleelselt suletakse aga kõik
teised isetekkelised ülekäigud
Raudtee tänava ääres – see saab
olema paratamatus. Vallavalitsuse hooleks jääb samaaegselt
tunneli või ülekäigukohani
viiva kergliiklusteede võrgustiku rajamine ning lõuna pool
raudteed kõnnitee ühendamine
Malmi tänava servaga.
Muudame Jõhvi üheskoos
turvalisemaks ja olgem valmis
omi harjumusi muutma, isegi kui see tähendab killukese
ohverdamist oma ajast või
mugavustundest.
JT

Ettevõte Corestone Production on valmis investeerima Kohtla-Järve
Ahtme linnaossa rajatava põlevkiviõlitehase ehitusse.
Vaatamata sellele, et läbirääkimised on Kohtla-Järve linnaga
käinud juba küllaltki pikka aega,
pole detailplaneeringu algatamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks, mis peab
läbi käima linnavolikogu laualt,
luba veel antud. See on kahtlemata seotud sellega, et Kohtla-Järve
elanikud on tehase ehitamise osas
olnud küllaltki negatiivselt meelestatud ja nad on kogunud protestiks tehase vastu allkirju.
Välja valitud ehitusplats asub
Ahtme tööstuspiirkonnas, elurajoonidele suhteliselt lähedal. Kuna Kohtla-Järve Järve linnaosa elanikud
kaebavad pidevalt linnaõhu saastatuse üle, on arusaadav, et ahtmelased
kardavad võimalikku õhukvaliteedi langust ja on selletõttu projekti vastu
negatiivselt meelestatud.
Kuna Ahtme piirneb Jõhvi ja Alutaguse vallaga, avaldavad ehitustööd
suuremal või vähemal määral naabervaldadele mõju. Ka Jõhvi vallavalitsus hoiab asjade käigul tähelepanelikult silma peal, annab tagasisidet ja
väljendab oma arvamust selles küsimuses.
Tehase ehituse üle käivates aruteludes osaleva Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjoni esimehe ja Jõhvi abivallavanema Viktoria
Tsventarnaja sõnul jäävad mitmed tehase ehitust puudutavad küsimused
endiselt arusaamatuks. Tehase esindajad ei ole andnud tema sõnul piisavalt põhjalikke selgitusi selle kohta, milliseid konkreetseid tehnoloogiaid hakatakse tulevases tehases kasutama ja mil moel mõjutab tehase
tegevus ümbritsevat keskkonda ning tehase lähedal elavaid inimesi.
„Praeguseks on tehaseehituse ettevalmistusprotsess külmutatud. Kohtla-Järve on lükanud edasi seadusega paika pandud tähtaega, mille jooksul tuleb ettevõttele vastata. Kuid ma lihtsalt ei näe teist teed, kui tähtaega edasi lükata, kuni me ei ole selles küsimuses selgust saanud,“ sõnas
Tsventarnaja.
Märtsi lõpus esitas Kohtla-Järve linnavolikogu majanduskomisjon
keskkonnainspektsioonile järelepärimise palvega selgitada välja, kui
suur osa 2015. aasta algusest kuni 2019. aasta märtsini elanikelt laekunud
1313 kaebusest puudutab Kohtla-Järve Ahtme linnaosa õhukvaliteediga
seotud probleeme.
Vastuses toodi välja kõik, ka Järve linnaosaga seotud kaebused, mille
hulk küündis 966ni. Paraku näitab see, et Kohtla-Järvel on õhukvaliteet
suureks probleemiks.
„Kohtla-Järve linnavolikogu ei ole ennekõike sel põhjusel võtnud vastu
otsust algatada detailplaneering, sest peame arvestama nii positiivseid
kui ka negatiivseid argumente. Otsus peab olema läbimõeldud. Me ei
taha juurde saada veel ühte kaebuste allikat, mille üle Ahtme ja naabervaldade elanikud kurtma hakkavad.“
Tehase esindaja ei ole kuni tänase päevani esitanud põhjalikku ülevaadet, mis moel mõjutab rajatav tehas ümbritsevat elukeskkonda. See aga
tähendab, et detailplaneeringu algatamine on lükkunud määramatuks
ajaks edasi.
Jevgenia Parv
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Jõhvi päästjad
võitsid kohalikud
kutsemeisterlikkuse
võistlused
Jõhvi päästekomando võitis kohalikud
päästealased kutsemeisterlikkuse võistlused,
mille korraldas Ida päästekeskus. Võistlused
toimusid 16. mail Väike-Maarjas asuva
Sisekaitseakadeemia päästekolledži
harjutusväljakul.

Teise koha pälvis Rakvere komando, kolmanda Kiviõli päästjad.
Narvalased olid üldarvestuses neljandad. Kõik nimetatud
meeskonnad võtavad augustis osa üle-eestilisest päästjate
kutsemeisterlikkuse võistlusest „Eliitkomando 2019“.
Kohalikud võistlused toimuvad igal aastal maikuus. Võistlusest
võttis sel aastal osa kümme komandot Ida- ja Lääne-Virumaalt,
lisaks kuus vabatahtlikku komandot, kelle seas krooniti võitjaks
Kadrina Vabatahtlik komando.

Tekst ja foto: Jevgenia Parv

Uppumissurmade murekohaks
on eakad
Ehkki uppunute arv on aasta-aastalt oluliselt
vähenenud, kasvas eelmisel aastal hüppeliselt
just eakate osakaal - üle poolte uppunutest olid
eakad.
„Kui vaadata eakatega juhtunud õnnetusi lähemalt, siis
ei joonistu välja selget põhjust,
miks eakad upuvad või probleemi, millele oleks olemas
lihtsaid lahendusi. Tihtilugu
saavad eakad hukka mõne
tobeda õnnetuse tõttu – komistasid ja kukkusid, läksid ujuma, aga jaks sai otsa, kukkusid
paadist vette.
Kui nooremates vanusegruppides mängib alkohol suuremat
rolli, siis eakate puhul on võtmetähtsusega just tervis ja
koduse keskkonna ohutus,“
selgitas Päästeameti ennetusosakonna veeohutuse ekspert Mikko Virkala.
2018. aastal uppus kokku 43
inimest, neist 22 ehk enam
kui pooled olid vanemad
kui 60 aastat. Uppunutest 15
olid mehed ning 7 naised.
Täiskasvanud uppunute keskmine vanus oli 60 aastat. Uppunud naiste keskmine vanus
oli 76, meestel 56 aastat.
Suplemisel oma võimete ülehindamise tõttu uppus neli,
vette kukkumise tagajärjel
seitse ning kalastamisel kuus
eakat inimest. Alkoholijoobes
oli 22 uppunud eakast iga kol-

mas ehk kokku seitse inimest,
kusjuures neli neist olid kalastajad.
Sel aastal on veeõnnetustes
hukkunud 13 inimest, kellest
viis olid eakad.
„Juhtumite põhjal saame järeldada, et mitmed õnnetused on
juhtunud seetõttu, et inimesed
hindavad oma võimeid üle.
Nagu ütleb meie kampaania
hüüdlausegi ütleb, et ka tšempionid väsivad ja on paratamatu, et eakam inimene ei ole
enam nii kiire reaktsiooniga
või sama tugev kui nooruses.
See aga ei tähenda sugugi, et
sportimise ja muud veega seotud tegevused peaks suures
hirmus ära lõpetama vaid, et
lihtsalt rohkem läbi mõelda
oma tegemised ja võimalusel
luua ohutumad lahendused,“
selgitas Virkala.
Näiteks ujumiseks tasub valida
turvalised, ametliku valvega
ujumiskohad, võtta kaasa ka
sõber ning ujuda pigem kaldale
lähemal nii, et jalad ulatuksid
põhja, juhuks kui jaks lõppeb.
Mitmed õnnetused on selliseid, kus inimesed kukuvad
vette – järskude kallaste-

ga jõgedelt, võttes tiigist
vett, purretelt või takerdudes
näiteks kalavõrkudesse. Sellistel puhkudel tasuks järskudel
kallastel ja kitsastel purretel
või sildadel. liikuda ettevaatlikult.
Aiamaa kastmiseks võiks
võimalusel luua pumba ja voolikuga kastmissüsteemi, sest
raskeid veeämbreid tassida
võib osutuda libedal tiigi- või
jõekaldal
ohtlikuks.minnes
tasub kindlasti selga panna
päästevest ja arvestada ilmastikuoludega.
„Muidugi pole keegi kaitstud
terviserikke eest, mis võib
tabada ootamatult ja kohta
valimata ning veega seotud

tegemiste puhul võib see saada saatuslikuks. Seetõttu tasub
alati realistlikult suhtuda oma
tervisesse ja arvestada võimalike krooniliste haigustega,“
ütles Virkala.
Tänasest algab Päästeameti veeohutuskampaania, mis
seekord keskendub just eakate
inimestega juhtuvate õnnetuste
ennetamisele.
Lisainfot leiab kodulehelt
www.veeohutus.ee/
Päästeameti eesmärk aastaks
2025 on vähendada igaühe
kaasabil Eestis õnnetuste arvu
ja kahjusid põhjamaade tasemele, sh vähendada tules hukkunute arvu 12-le ning uppunute arvu 20-le.

Spordiuudised
Rahvusvaheline tõstevõistlus
Tammiku külas viidi läbi iga-aastane tõsteturniir, mille
korraldas spordiklubi Edu juhtkond (president Ago Aadumäe
ja treener Aleksandr Rumjantsev). Sellel osalesid kaks
meeskonda Läti linnadest Balvi ja Saldus, meeskonnad Leedust
ja Kaliningradist ning mitmed spordiklubid Eestist, teiste seas
turniiri korraldanud klubist Edu.

Tüdrukute kaalukategoorias üle 64 kilogrammi tuli turniiril
võitjaks Emely Raud klubist Edu, kes püstitas 13-aastaste
vanusegrupis 72 kilogrammiga Eesti rekordi. Sinclaire`i
koefitsiendi arvestuse järgi oli ta 156,96 punktiga teine.
Pronksmedali samas kaalukategoorias pälvis Annabel Pehk,
klubist Edu, kelle kogusumma oli 69 kg (25 + 35).
Kuni 49 kilogrammi kaaluvate meeste seas pärjati 117
kilogrammiga (53 + 64) võitjaks Kalevi spordiklubi esindaja
Artjom Matjuhin. Artjom püstitas kolm Eesti rekordit
vanusegrupis 13 aastat, rebides 53 kg ja tõugates 64 kg. Tema
kogusumma oli 117 kg. Sinclaire`i koefitsiendi järgi (210,93
punkti) oli ta kuni 17-aastaste seas teine.
Edu spordiklubi kasvandik, 11-aastane Ivan Vorobjov tuli
isikliku rekordiga neljandaks, rebides 36 kg ja tõugates 40 kg.
Tema kogusumma oli 76 kg.
Kaalukategoorias kuni 67 kg sai esikoha Viktor Vikulov
klubist Edu, 180 kg (85 + 95). Samas kaalukategoorias tuli 124
kilogrammiga (53 + 71) teiseks 11-aastane Aleksei Kuzmin (Edu).
Kaalukategoorias kuni 81 kg pälvis hõbemedali Leon Kann
(Edu), 233 kg (100 + 133). Pronksmedali saavutas samas klubis
treeniv Reigo Sulumets: 220 kg (100 + 120). Reigo Sulumets oli
Sinclaire`i koefitsiendi järgi 274,98 punktiga parim vanusegrupis
kuni 21 aastat.
Võistluse lõppedes tänasid sportlased ja treenerid Ago
Aadumäed ja Aleksandr Rumjantsevit võistluse korraldamise
eest.
Georgi Georgievski

Jüriöö Karikas
Kaalukategoorias kuni 59 kilogrammi tuli tšempioniks Angelina
Matjuhina, Kalev (treener Anatoli Sosnovski) – 154 kg (63 + 91).
Angelina püstitas 91 kilogrammiga Eesti rekordi vanusegrupis
15 aastat. Ta võitis tüdrukute seas esikoha ka Sinclaire`i
koefitsiendi arvestuses (kahe ala tulemuste suhe sportlase
kehakaalu), kogudes 214,57 punkti.

Juba 19. korda toimuv laskevõistlus Jüriöö Karikas on
rahvusvaheline laskevõistlus, millest võtavad osa sõjaväelased
rahvusvahelisel tasemel. Sel aastal osales võistlusel 18
meeskonda Eestist ja kolm Soomest. Kokku 136 osavõtjat võtsid
mõõtu kuuel alal: kolm nendest viidi läbi püstoliga ja kolm
automaatrelvaga.
Kolmanda koha pälvisid võistluse eelmise aasta võitjad

kaitseliidu Alutaguse malevast: Tõnu Maalma, Tarvo Johanson,
Konstantin Svjatski ja Sergei Ivanõtšev.
Rändkarika viis koju Soome võitja - meeskond HELRes
Helsingist, teise koha pälvis kaitseliidu Võrumaa malev.

Individuaalses arvestuses oli Alutaguse malevasse kuuluv
Sergei Ivanõtšev teine, jäädes alla vaid laskespordimaailmas
tuntud soomlasele Hannu Uroneninile ja parandades võrreldes
eelmise aastaga oma tulemust koha võrra.
Võistluse raames võtsid omavahel mõõtu seitse noorkotkaste
ja kodutütarde võistkonda, kes võistlesid väikesekaliibriliste
vintpüsside ja püstolite arvestuses. Nii nagu eelmisel aastal
ei leidunud ka sel aastal võrdset kaitseliidu Alutaguse maleva
noortele liikmetele, Narva Paemurru spordikooli kasvandikele –
Maksim Rumjantsevile, Aleksandr Bojartšukile, Maarika Finnele
ja Kirill Rumjantsevile.
Sergei Ivanõtšev
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Jõhvi pidupäeva tähistati täie hooga
Laupäeval, 18. mail
tähistasid Jõhvi
linnaelanikud Jõhvi
päeva, mis möödus
esimest korda nii
suurejooneliselt.
Päev algas juba
hommikul vara,
kui Jõhvi sümboli
– hirveskulptuuri
juurest sai alguse
teatetantsimine,
mis kulges mööda
Rakvere tänavat ja
lõppes keskväljakule
paigutatud lava ees.
Edasi jätkus pidu
sealsamas rikkaliku
kavaga nii lastele kui
ka täiskasvanutele.
Lavalt tervitasid
kogunenud rahvast
vallavanem Max
Kaur, vallavolikogu
esimees Eduard
East ja erinevate
kristlike kogukondade
esindajad Peeter
Kaldur ja Artur Põld.
Pärast seda võisid
linnakodanikud
nautida pidupäeva
kontserti, tutvuda
sõjatehnikaga,
päästjate ja Viru
vangla ametnike
tööga, maanteeameti
ja teiste asutustega.
Lastele pakuti
mitmesuguseid
atraktsioone,
võimalus oli sõita
hobusega. Suurt
huvi pälvis ameerika
autode näitus.
Keskpäeval õnnitlesid
Jõhvi valla esindajad
noori, kes astusid
samal päeval raekoja
saalis abiellu.
Pidu kestis hilisõhtuni ja lõppes
ilutulestikuga.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

SUUR TÄNU

korraldajatele, koostööpartneritele, esinejatele ja juhendajatele meeleoluka ja imelise Jõhvi päeva eest!
Jõhvi vallavalitsus
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Kultuurikalender

Jõhvi Vallavolikogu 2. mai 2019 otsusega nr 147 tunnistati kehtetuks
Jõhvi Vallavolikogu 24. jaanuari 2019 otsus nr 124, millega muudeti
osaliselt kehtetuks Jõhvi linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi ja Malmi
tänavate ning Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneering Puru
tee 5 kinnistu (25301:008:0034, pindala 4685 m², ärimaa 100%) ja Puru
tee 7b kinnistu (25301:008:0002, pindala 1215 m², ärimaa 100%) osas.
Otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud /
dokumendihalduse planeeringute register / DP-41.

Jõhvi Vallavalitsuse saalis

2. juunil 13.00 – 17.00 – Eakate klubi Hõbejuus

Keskväljakul
1. juunil kell 12.00 -14.00 - Lõbus lastefestival

Riho Nõmmik, Planeerimisspetsialist
5302 0557
riho.nommik@johvi.ee

Raudteejaamas
14. juunil kell 11.00 Juuniküüditamise mälestusminutid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Veski tn 36 ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 20. maist kuni 2. juunini 2019. aastal
Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8:00-ist kuni
16:30-ni ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal.
Planeeritav maa-ala pindalaga ca 3,2 ha asub Jõhvi linna põhjaosas
Tallinn-Narva põhimaantee nr 1 (E-20) lähialas. Maa-ala on käesoleval
ajal hoonestamata, kaetud lehtpuu noorendiku ja -võsaga. Maa-ala
hõlmab Veski tn 36 (25301:004:0129, ärimaa 100%, pindala 12599 m²)
kinnistut, osaliselt Veski tn T16 (25301:004:0104, transpordimaa 100%)
katastriüksust ja reformimata riigimaad (EHAK kood 2270). Maa-ala ei
asu altkaevandatud alal, kuid asub veealuse aktiivse reservvaru alal.
(Maa-amet: Geoportaal).
Jõhvi valla üldplaneeringu põhilahendust järgiva detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on maa-ala kaheks krundiks jagamine, moodustatavate kruntide sihtotstarbe määramine ärimaaks, hoonestusala
ja ehitusõiguse määramine kuni 15. m kõrguse äri-, kaubandus-, ja
teenindusfunktsiooniga hoonete püstitamiseks ning juurdepääsuteede
ja parklate rajamiseks.
Detailplaneeringu elluviimisega, seni aktiivse kasutuseta seisnud maa-alal,
kaasnevad positiivsed mõjud linna keskkonna väljaehitamisel ja piirkonna
äritegevuse soodustamisel. Looduskeskkonnale olulist mõju ei kaasne.
Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel:
www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-164.
Riho Nõmmik
Planeerimisspetsialist, 5302 0557
riho.nommik@johvi.ee

Vabadussõjas langenute ausamba juures
23. juunil - Võidupüha mälestustseremoonia

Jõhvi linnapargis
23. juunil kell 19.00 Jaanituli

Laulupeo kivi juures
25. juunil kell 18.00 Laulu-ja tantsupeo “Minu arm”
tule tervitamine

Mihkli kirikus
11. juunil kell 17.30 Näituse “Haridus-ja kultuuritegelane
Richard Voldemar Sööt” avamine
11. juunil kell 18.00 orelimuusika pooltund

Jõhvi Mihkli kiriku ümbrus
25. juunil kell 18.00 - laulu- ja tantsupeo “Minu arm” tuli
jõuab Jõhvi Jõhvi laulupeo kivi juurde

Jõhvi Kontserdimaja

Rahvakohtunikuks kandideerimine
Jõhvi Vallavalitsus palub anda endast teada Jõhvi valla
elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures
rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.
Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70 aastase
teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt C-1 tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste
omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõhvis alla
ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) vabariigi valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) vabariigi president;
11) riigikogu liige.
Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja
vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt
07. juuniks 2019:
1) saata digitaalselt allkirjastatud ankeet.doc aadressile
johvi@johvi.ee;
2) tulla vallavalitsusse (Kooli 2 Jõhvi) ja täita ankeet kohapeal;
3) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil:
Jõhvi Vallavalitsus, Kooli 2, 41595 Jõhvi.

22 juuni

50 AASTAT KOOLI
SULGEMISEST

toimub 12. juuni 10.30 – 14.00 Jõhvi vallavalitsuse
majas (Kooli 2, Jõhvi)
Kaasa võtta abivahendikaart
Uue aparaadi taotlemiseks peab olema
arsti saatekiri
Lisainfo telefoni teel 5287827

Jõhvi linnagaleriis

Eksponeeritakse 04.06. - 27.06.2019 Kristi ja Arvi Oreli näitust
“Rahvuslik makulatuur ja väikesed inimesed”.
Näituse avamine 4. juunil kell 16.00.

Kahula küla seltsimaja
15.00- ALGUS, KOGUNEMINE
15.15- JUTUNURK KAHULA KOOLI
ÕPILASTEGA
16.15.- NÄIDEND
17.00 TORDI SÖÖMINE

20.00 kogunemine kiigeplatsile
Mängud, tegevused
21.00 Ansambel ExPert
Müügipunkt- Varja kohvik

22. juunil - 50 AASTAT KAHULA KOOLI SULGEMISEST
15.00 - kogunemine
15.15 - Jutunurk Kahula kooli õpilastega
16.15 - näidend
17.00 - tort
20.00 - kogunemine kiigeplatsile
mängud,tegevused

Viktor Nikolai
28.01.1934 – 02.05.2019
“Jõhvis on väga palju teha, et Eesti siin oleks”

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma
istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud
kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse
kohtu juures asuv komisjon.
Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv
komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud
põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike
hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.
Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et
osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest
kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja
mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist
asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.
Jõhvi Vallavolikogu valib esitatud kandidaatide hulgast
9 rahvakohtunike kandidaati ja esitab Viru Maakohtule
kinnitamiseks.
Lisainfo telefonil 336 3765

Vaegkuuljate abistamine ja
nõustamine

2. juunil kell 15.00 – tantsukollektiiv Vallatud kontsert
13. juunil kell 19.00 - Tallinna IV Kitarrifestival
Misael Barraza-Diaz (Mehhiko)
Viktor Đuknić (Serbia)
Festival 7 linna muusika on suurim suvine kohtumispaik
Ida-Virumaal
10.-21. juuli - 15 kontserti mööda maakonda
Kava: concert.ee/7linna

Jõhvi Mihkli kirikus on avatud näitus
100 aastat gümnaasiumiharidust Jõhvis“
Alates 3. maist on Jõhvi Mihkli kirikus avatud Jõhvi muuseumi seltsi
näitus 100 aastatgümnaasiumiharidust Jõhvis&quot;. Näitus kajastab
gümnaasiumi ajalugu läbi aastakümnete, pearõhuga II maailmasõja
eelsel perioodil.
Näitusel eksponeeritud fotod ja dokumendid pärinevad Anneli Leini
ja Astrid Niinepuu erakogust, fotode koopiad ja õpikud Jõhvi põhikooli
muuseumist, koolitarbed Iisaku kihelkonnamuuseumist. Näituse
tekstid seadis kokku ja vormistas Astrid Niinepuu.
Näitus jääb avatuks 9. juulini.

2.mail 2019 lahkus meie seast Jõhvi vallavolikogu kauaaegne
liige ja aukodanik Viktor Nikolai.
Viktor Nikolai on sündinud 28. jaanauril 1934. aastal Läänemaal.Ta on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ja omandanud mäeinseneri kutse.
Seejärel suundus ta tööle Ahtme Kaevandusse, töötas seal mäemeistrina maa all, osakonnajuhatajana ja tootmisdirektorina
kuni väljateenitud pensionipõlveni.
Põhitöö kõrvalt on Viktor Nikolai olnud alati ühiskondlikult aktiivne. 80-ndate aastate lõpus juhtis ta kaevanduses Rahvarinde
rühma, aidates nii kaasa Eesti omariikluse taastamisele. Jõhvi
linnaõiguste taastamise järel alates 1993. aastast on ta kuulunud
kuni 2009. aastani linna/valla volikokku ja olnud kohaliku elu
puudutavate oluliste otsuste tegemise juures eelarvekomisjoni
liikmena ja esimehena. Suure spordi - ja kultuurihuvilisena seisis
ta hea nii spordihalli kui ka kontserdimaja valmimise eest Jõhvis.
Lisaks eeltoodule oli ta hooliv ja heaperemelik korteriühistu esimees, kuulus Ida-Virumaa Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatusse
ning osales mäemeeste klubis.
Oma suurepärase saksa keele ning omal käel omandatud soome
ja inglise keele oskusega viis ta ise läbi kaevandusse külla tulnud
välisdelegatsioonidele ekskursioone.
Kogu elu on teda saatnud suupilli-ja kitarrimäng ning laulmine,
koos abikaasa Valvega käidi tantsimas pereklubis Senior.
Ta on Eesti Põlevkivi kuldmärgi ja Valgetähe V klassi teenetemärgi kavaler.
Viktor Nikolaid jääme meenutama kui laia silmaringi ja avara
südamega kolleegi ning alati abivalmis kaaslast, kelle südameasi
oli meie linna edumeelne areng ja eestluse säilitamine Jõhvis.

