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Valla käesoleva aasta eelarve
keskendub investeeringutele
24. jaanuari vallavolikogu istungil võeti pärast
teist lugemist vastu 2019. aasta eelarve.
Vallavanema Martin Repinski sõnul võib
vastuvõetud eelarvet nimetada positiivseks,
kuna see annab võimaluse viia ellu mitmeid
vallale olulisi arenguprojekte.

dite eraldamise poolt, pidades
selle küsimuse lahendamist
möödapääsmatuks.“
Vastuvõetud eelarves eraldati sada tuhat eurot lasteaeda
Sipsik ümbritseva territooriumi kordategemiseks.

Martin Repinski
„Ei saa öelda, et kõik möödus
rahulikult, kuna opositsioon
oli vastuvõetud eelarve vastu
ja istung hakkas tänu sellele
venima. Kokkuvõttes võttis
eelarvearutelu aega kaks ja
pool tundi, seda vaatamata sellele, et dokumendi üle arutleti
ka erinevates komisjonides,“
sõnas vallavanem.
„Varasemalt planeerimata investeeringuks kujunes vene
põhikooli staadioni renoveerimine, milleks kulub 450 tuhat
eurot (selle projekteerimine
läks maksma 60 tuhat eurot).
Vene põhikooli staadion on
juba ammune probleem, mida
saadikud ei pidanud vajalikuks
enam edasi lükata.
Mõned
opositsioonisaadikud ei olnud nõus staadioniehituseks raha eraldama,
põhjendades seda sellega, et
taolisi investeeringuid tuleks
rahastada projektidest. Kuid
teada on, et staadionile on
fondidest pea võimatu finantseeringut saada, seepärast on
küsimus põhimõtteline – kas
projekt külmutada või leida
selleks ikkagi omavahendid,
et staadion korda teha. Mul
on hea meel, et enamik saadikuid hääletas nende vahen-

„Vanemad on ammu seda palunud. Näeme isegi, et see
on meil ainus lasteaed, mille
õueala on nii viletsas seisukorras, kuna aastaid pole selle kordategemiseni jõutud ja selleks
pole jätkunud vahendeid. Mul
on hea meel, et koalitsioon otsustas ümberehituse kasuks,“
kommenteeris Repinski.
Ligi 60 000 eurot on planeeritud spordikooli hoone remondiks. „Kellelegi võib tunduda,
et see on üsna uus hoone ja
sellele pole mõtet raha kulutada. Tegelikult on seal ilmnenud mitmed ehitusvead, mis
on tulnud välja hoone kasutuse
käigus. Seal esineb mitmeid
probleeme, näiteks immitseb
vundamendist vesi sisse ja katus laseb läbi. Kui me neid vigu
praegu ei paranda, siis jääme
ilma heast saalist, sest seal
ei saa enam korraldada rahvusvahelisel tasemel üritusi.
Seepärast on parem juba praegu need summad investeerida
ja olla kindel, et probleem ei
muutu suuremaks,“ selgitas
vallavanem.
Põhikooli ehituse ettevalmistuseks eraldati 473 tuhat eurot, 70 tuhat eurot läheb vene
põhikoolile mööbli ostmiseks.
Ligi 150 tuhat eurot eraldati
keskusele, kus hakatakse läbi
viima loodusteaduste ja tehnikaringe. Keskus ehitatakse
vene põhikooli vana, renoveerimata tiiva esimesele korrusele.
304 tuhat eurot on eraldatud
Sipsiku lasteaia uuendamiseks
(see summa investeeritakse
CO2-projekti raames), ligi

170 tuhat eurot eraldati laste
mänguväljakute ehitamiseks
ja kordategemiseks. 310 tuhat
eurot läheb sotsiaalmaja ja vanadekodu korrastamiseks, 425
tuhat promenaadile ja 480 tuhat õppelinnakule. 400 tuhat
eurot on eraldatud linnapargi
korda tegemiseks ja selleks on
riigilt raha juba kätte saadud.
Narva maantee korda tegemiseks on planeeritud ligi 1,2
miljonit, lootusega, et saame
riigilt selleks toetust. Kas ministeerium selleks raha eraldab, selgub veebruari keskpaigas, kuid oleme eelarves
selleks raha igaks juhuks ette
näinud,“ sõnas Repinski.
800 tuhat eurot on planeeritud
Pargi tänava remondi lõpuleviimiseks, kümme tuhat eurot Tammiku hiie tammede
heakorrastamiseks. Üle 200
tuhande euro eraldati vene
põhikooli basseini ventilatsioonisüsteemi parandamiseks.
„Väga tähtis on, et leidsime
70 tuhat eurot Kalevipojas
uue sõimerühma avamiseks,
kuna vanemad võivad nüüd
olla kindlad, et nende laps saab
vajadusel lasteaiakoha,“ sõnas
vallavanem.
Noortevolikogu toetuseks eraldati 30 tuhat eurot, mis ei olnud opositsioonile taas sugugi
meelt mööda.
„Vallavalitsuses ei tööta ühtegi spetsiaalset inimest, kes
tegeleks noortega, sellepärast
hakkab noortevolikogu juht
koordineerima kogu noortega
seotud tööd, aitab käima lükata
noortelt tulnud algatusi ja otsib
võimalusi, et viia ellu huvitavaid ideid. Näiteks on õhus
mõte korraldada meie väljakul
kõigile lõpetajatele ühine pidu,
kuhu kutsuksime esinema
tuntud artiste ja kus erinevate
koolide õpilased saavad koos
aega veeta. Selliseid põnevaid
mõtteid on meie noortel palju – tähtis on nende ideedega tegeleda ja noori aidata,“
rääkis vallavanem.
Opositsioonisaadikud protes-

teerisid muu hulgas reservfondi suurendamise vastu.
Reservfondi suurus on olnud
60 tuhat eurot, mis tõsteti nüüd
90 tuhande peale. Martin Repinski sõnul tehti seda selleks,
et toetada enam kohalike elanike algatusi.
„Küsimus on selles, kas volikogu usaldab vallavalitsust.
Kuna enamik saadikuid hääletas otsuse poolt, siis see näitab,
et vallavolikogu usaldab meid,
saades aru, et vallavalitsus hakkab toetama projekte, mis on
tõesti olulised, mitte ei kuluta
reservfondi vahendeid mõtlematult,“ sõnas Repinski.
Majandus- ja eelarvekomisjoni
juht küll märkis, et komisjon
eelarvet ei toetanud.
„Olgem ausad – komisjon ei
toetanud eelarvet mitte selletõttu, et see oleks halb, vaid sel-

Kokkuvõte volikogu
tööst 2018. aastal

lepärast, et komisjonil puudus
kvoorum. Kümnest inimesest
oli kohal kõigest viis ja komisjon ei olnud otsustusvõimeline.
Küsimus seisneb selles, kui
hästi on komisjoni töö organiseeritud, võibolla tuleks selle
koosseis üle vaadata ja kaasata inimesi, kes tahavad selliste
oluliste otsuste tegemisel kaasa rääkida,“ märkis Repinski.
2019. aasta eelarve vastuvõtmisel hääletas selle poolt 21-st
volikogu liikmest 12.
„See annab kindlust, et eelarves kavandatu õnnestub ellu
viia. Selleks aastaks on meil
kavandatud üle 40 riigihanke, mis tähendab arenduse ja
haldusosakonnale palju tööd,
kuid oleme nendega koos plaanid paika pannud ja usume, et
saame hakkama,“ lausus vallavanem.

Kommenteerib opositsiooniliider Maris Toomel
24. jaanuaril toimunud Jõhvi volikogu istungil võeti
2019. aasta eelarve vastu 12 poolthäälega.
Miks opositsioon eelarvet ei toetanud?
Meil kõigil on oluline aru saada, et teisel lugemisel vastu
võetud eelarve oli täiesti midagi muud, kui esimesel lugemisel olnud dokument. 24. jaanuaril toimunud volikogu istungil
oleks pidanud olema uuesti eelarve esimene lugemine.
Kurioosne oli, et meile, volikogu liikmetele, esitatud dokumendis olid katteallikad märgitud ilma summadeta. Volikogu liikmetel polnud võimalik leida eelarvest
vallavalitsusest saadetud parandusi ja neid klappima
panna, sest muudatusi oli eelarves rohkem kui paketina hääletatud parandusettepanekuid. Viimastes saadetud
dokumentides polnud mainitud ka, et laenukoormust suurendatakse 690 000 eurot lisaks juba esimesel lugemisel olnud
700 000 eurole.
Selge on see, et laenuvõtmise peaks volikogu otsustama eraldi, sest tegemist on siiski pikaajalise kohustusega. Eelarve
dokumentidest jäi selgusetuks laenusumma suurendamise
vajadus, mida põhjendati vaid „oluliste investeeringutega”.
Lisaks oli arusaamatu 30 000 euro suurune toetus noortevolikogule.
Eesti seaduste järgi on noortevolikogu omavalitsuse volikogu
juurde kuuluv organ, mille moodustavad noored ise. Jõhvis on
noortevolikogu moodustatud MTÜ-na, mis on seaduse mõttes
tavaline klubi. Noortevolikogude puhul peab soov ja eestvedamine tulema just noortelt endilt, mitte nende tegevust
koordineerima määratud inimeselt.
Rõhutan, et eelarve koostamine peab olema kõigile ühtemoodi selge ja läbipaistev! Täna see aga kahjuks nii ei ole.

Eduard East
Jõhvi vallavolikogu esimees
Eelmisel aastal arutas volikogu
189 päevakorraküsimuse üle, mida
on rohkem kui 2017. aastal, mil
päevakorras oli kokku 114 punkti.
Volikogu otsused jagunevad
üldjoontes kaheks: ühed teemad
reguleerivad omavalitsuse elu ja
teised korraldavad vallavalitsuse
või volikogu tööd. Mõlemad on
omavahel tihedalt seotud, sest
mida paremini on korraldatud
omavalitsuse tegevus, seda
sujuvamalt, läbipaistvamalt ja
arusaadavamalt lahendatakse
valla elu puudutavaid küsimusi.
Valla strateegiliselt kõige olulisem dokument on “Jõhvi valla
arengukava 2019-2025 koos
eelarvestrateegiaga aastateks
2019-2022”, mida vaadatakse üle
igal aastal ja mis on tegevuste
ning investeeringute esmaseks
aluseks. 2018. aastal toimus põhjalik arutelu selle dokumendi üle
kõikides volikogu komisjonides.
Arusaadavalt kõige suurem koormus langes selle teema puhul
majandus- ja eelarvekomisjonile.
Esmakordselt võeti vastu ka IdaViru maakonna arengustrateegia
2019-2030+ ja selle juurde kuuluv
arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023. Antud dokumendi vastuvõtmine oli tingitud
asjaolust, et 2017. aastal toimus
riigi- ja haldusreform, mille käigus
kaotati eraldi riigiasutustena
tegutsenud maavalitsused. Sama
seadusandlusega seati suurematele omavalitsustele kohustus
panna ühiselt paika nende ja
maakonna jaoks tähtsamad
arengueesmärgid.
Inimeste elu korraldavatest otsustest toon esile puudega lapse
hooldajatoetuse korra muutmise,
millega suurendati vastavat toetust. Eakatele inimestele alates
70. eluaastast otsustati maksta
juubelitoetust ja noorperedele
mõeldud lapse sünnitoetus
suurenes kolm korda. Eelmisel
aastal toetati mitmete projektide
elluviimist, seda hoolimata sellest,
et nende ehitus läks kallimaks, kui
seda esialgu arvati, nagu näiteks
promenaadi hariduslinnaku jätku
või Tammiku spordi- ja mänguväljaku puhul.
Loomulikult ei ole niivõrd lühikeses
aastakokkuvõttes võimalik kõike välja
tuua, kuid nimetatud said mitmed
olulisemad tegevused. Jätkame uut
aastat koos elanikega, kellelt ootame
aktiivset tagasisidet ja tähelepanekuid seoses Jõhvi arenguga.
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Viktoria Gutnik: naine on loodud õnne jaoks
Laupäeval, 23. veebruaril kl 17.30 toimub Jõhvi
vallavalitsuse ruumides rahvusvaheline konverents „Loodud õnne jaoks“. Tegemist on esimese
suure konverentsiga, mille organiseeris
mittetulundusühing Õnnelik naine.
Ajame
juttu
mittetulundusühingu asutaja Viktoria
Gutnikuga.
Viktoria, kuidas tekkis mõte
luua ebaharilik mittetulundusühing, mis aitab ja toetab
naisi?
Üle-eelmisel aastal õppisin
Kiievis, kus mind kutsuti
naiste klubisse, ja teate, ma
tundsin seal tõelist atmosfääri.
See tekib, kui sa lähed ja mõistad, et kohapeal on kõik ehtne,
mitte tehtud selleks, et linnukest kirja saada.
Üldse olen elus leidnud oma
kutsumuse. Lugedes ühte raamatut, tekkis mul tahtmine
aidata naisi, kuid sel hetkel ma
ei mõistnud, mil viisil on seda
võimalik teha. Ajapikku jäi see
mõte tagaplaanile, kuid pärast
Kiievi naiste klubi külastust
tundsin, et see see ongi. Tahtsin luua midagi samalaadset
Eestis, kohta naiste jaoks, kus
neile tuletatakse meelde, et igaüks neist on eriline ja on väärt
olema õnnelik. Mõistsin, et
klubi loomiseks on vaja palju
jõudu ja ressursse, kuid asusin
sellest hoolimata tegutsema.
Praeguseks on meil oma
meeskond, kellega korraldame
regulaarselt klubis kohtumisi, kuid meie isu on kasvanud
ja me soovime jõuda enamate
naisteni. Ennekõike sellepärast
tekkis meil mõte korraldada
rahvusvaheline konverents.
Kus te kokku saate ja milliseid
teemasid
klubi
kohtumistel arutate?
Oleme juba aasta otsa kogunenud kaks korda kuus
Jõhvis, hotelli Wironia konverentsisaalis. Räägime erinevatel teemadel, mis lähevad
klubi liikmetele korda. Hiljuti
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käis meil külas näiteks väga
hea kõneleja Kira Veber, kellega rääkisime teemal „Kust
saada energiat?“. Arutlesime
selle üle, kuidas olla hea perenaine, armastav naine, ema ja
olla seejuures aktiivne muudel
aladel.
Tänu Kirale jõudsime arusaamisele, mis võtab meilt energiat ja milleks meil energiat
vaja on. Rääkisime sellest, et
on olemas „mustad augud“,
mis võtavad energiat. Nendeks
on emotsioonid: ärritumine,
kurjus, hirm ja süütunne.
Arutasime, kuidas tulla toime
emotsioonidega.
Üldiselt sõltub teema valik
alati nende naiste eelistustest,
kes meil koos käivad. Iga
kohtumise eel saadame laiali SMS-sõnumi, milles küsime, mis meie naisi huvitab,
millest nad tahaksid järjekordsel kohtumisel rääkida. Meil
käivad koos püsiliikmed, kellele meeldib sõltumata teemast
teistega koos käia. Osa naisi
külastab klubi aeg-ajalt või
kes on korra käinud, on neid,
kes tulevad sõltuvalt teemast
või külalisest. Iga kord õpime
midagi juurde, tuleme sellena,
kellena oleme, kuid lahkume
veidike muutununa.
Kuidas sündis idee korraldada rahvusvaheline konverents ja mida see endast
kujutab?
Ausalt öeldes kutsusime neid
esinejaid, kes tulevad konverentsile, alguses klubi sünnipäevale, kuid hiljem otsustasime, et me ei ole kadedad
ja kõik, kes tahavad, võivad
tulla neid konverentsile kuulama. Meil kõigil on määratud
olla õnnelik. Kutsume konverentsil osalema kõiki, hoolimata nende vanusest!

Foto MTÜ Õnnelik Naine arhiivist

Konverentsi peaesinejad on
Olga Ledjajeva (Läti) rahvusvahelisest assotsiatsioonist
Tõeline naine, kes räägib naise
rollidest ühiskonnas ja Vitalina
Voznjuk (Ukraina), liikumise
Määratud olema õnnelik esindaja.
Milline on õnnelik naine?
Kuidas selleks saada? Ja kas
te puudutate oma kohtumisel selliseid teemasid nagu
perevägivald, millest on
viimasel ajal saanud väga
päevakajaline teema ja mille
üle ühiskonnas arutletakse?
Vägivalla teemat me otseselt
ei puuduta, kuid see kõik on
seotud meie negatiivsete ja
hävitavate
emotsioonidega,
nende samadega, nagu näiteks
süütunne, mis on ohvril.
Muidugi mõista on igal ühel
meist juhtunud mingisuguseid
ebameeldivaid asju, oleme ju
tunnistatud nõrgemaks pooleks
ja meile on sisendatud, et meil

on vaja paljugi välja kannatada. Kuid meie oleme läinud
seda teed, et oma kohtumistel tahame naistele näidata, et
nad väärivad kõige paremat.
Kui sa tead, mida sul selleks on
vaja, siis hakkad vältima halbu
suhteid ja teid, mis ei vii kuhugi.
Võimalik, et oleme sild,
mis naiste probleemide paljastudes aitavad neil jõuda
spetsialistideni, kes saavad
neid aidata.
Tean, et räägite naiste
määratlusest ja rollist perekonnas. Praegu ei ole see
enam väga moes, kui võib
nii öelda, sest on naisi, kes
on valinud üksinduse tee, kes
realiseerivad ennast ühiskonnas ja mitte ilmtingimata
mehe kõrval lapsi sünnitades, ja kes saavad iseseisvalt
kõigega hakkama.
Muidugi võib naine elada üksi,
kuid mulle tundub, et ükskõik,
kui iseseisev ta ka ei oleks, kui

tal ei ole lähedast inimest kõrval, on ta pigem õnnetu. Mis
puudutab aga sisemist jõudu…
Me saame muidugi meestega
võrreldes paremini hakkama.
Kui mehele rääkida, et ta on
ebaõnnestuja, siis ta laseb ennekõike käed käiku, kui seda
rääkida naisele, siis püüab ta
kogu maailmale tõestada, et ta
suudab paljugi.
Naisele ei tohi öelda sõna
„peab“. Kui meile surutakse
midagi peale, nagu pressitaks
vedru kokku, siis seda suurem
vastuseis tekib.
Kord olin Karpaatides naiste
konverentsil, kuhu oli kutsutud
tervitussõnu ütlema Ukraina
parlamendi liige. Tema kõnest
käis läbi mõte, et Ukrainas
puudub traditsiooniline vaidlus ja võitlus meeste ja naiste
vahel. Me teame ise, millist
sisemist jõudu omame ja millised on meie võimalused.
Tähtis on mõista, mis on meie

Jõhvi kooliõpilased
organiseerisid valla toetusel
tänavatantsufestivali
Jõhvi vallavalitsuse toel viidi 26. jaanuaril Jõhvi riigigümnaasiumis
läbi tänavatantsufestival, millest võttis osa ligi 200 noort tantsijat
Eestist ja Leedust.
Festivali korraldasid gümnaasiumi õpilased Kirill Volkov ja Dmitri
Orehhov.
„Meile tuli selline mõte pähe, kui pidime koolis tegema uurimistööd.
Jalutasime Kirilliga ja arutasime temaga, mida teha, et me peaks
õppima midagi igavat. Tulimegi mõttele korraldada festival, mis meie
arvates õnnestus ja mille me tahame muuta traditsiooniks,“ sõnas
Dmitri Orehhov.
Vald soovis noorte algatust toetada, eraldades festivali läbiviimiseks
umbkaudu 2000 eurot. JT

Foto: Allan Vool (Wolfy Meedia)

väärtus, võtta end sellisena ja
armastada ennast.
Kes rahastab konverentsi
korraldamist?
Jõhvi vallavalitsus pakkus
meile tasuta saali ja tasus osaliselt toitlustuse ja esinejate
majutuse eest. Konverentsil
osalemise tasu on sümboolne
– seitse eurot, mida maksavad
kõik, kes tahavad tulla kuulama ja küsimusi esitama. Ülejäänu katame enda vahenditest.
Niisamuti soovime naisi kutsuda meie klubi sünnipäevale. See toimub konverentsiga
samal päeval kl 13-16 hotelli
Wironia konverentsisaalis.
Tulge, me ootame kõiki, kellele pakub huvi, millega me
tegeleme ja kes tahaksid ühineda meie klubiga või lihtsalt
tutvuda selle tegevusega.
Jevgenia Parv
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Zinaida Klõga: meil peab olema ümber inimesi, kellega ei
ühenda veri, vaid mõtteviis
Ida-Virumaa Valgevene kultuuriseltsi BEZ juhataja Zinaida Klõga pälvib Eesti Vabariigi 101.
sünniaastal presidendilt Valgetähe V klassi
teenetemärgi.
Vaatamata sellele, et Zinaida Klõga sündis Valgevenes, ütleb ta, et ta juured on Eestis ja tema
kodulinnaks on Jõhvi.
Teade nii kõrgest autasust oli
Zinaidale ootamatu, kuid ta
võttis seda rahulikult. „Mind
muidugi lõi selline uudis heas
mõttes pahviks. Olin üllatunud, kui mulle sellest eelmisel õhtul teada anti. Mulle on
see muidugi meeldiv, sest kuulun nende tavaliste inimeste
hulka, kes teavad täpselt oma
väärtust. Tean, et ma töötan
palju ja teen kvaliteetse tööd,
see on mul veres. Ma tean
samuti, et ma ei tööta selleks,
et mind märgataks või hinnataks, kuid loomulikult on minu
tööd märgatud. Samas ma ei
oodanud, et seda hinnatakse
nii kõrgel tasemel. Aitäh neile,
kes esitasid mu nime võimalike autasusaajate nimekirja,“
rääkis Klõga Jõhvi Teatajale.
Kirde-Eestis tegutsev Valgevene kultuuriselts loodi 1989. aasta märtsis, mis
tähendab, et käesoleval aastal
tähistab selts oma 30. tegutsemisaastat. Mõte ühendada
Ida-Virumaa valgevenelased
tuli pähe kolmele initsiatiivikale inimesele – Margarita
Ostroumovale, Vladimir Dehterukile ja Zinaida Klõgale.
„Sel ajal tegutses Valgevene
selts Tallinnas. Tulime ühel
jaanuari õhtul rongiga ürituselt, mille olid organiseerinud
pealinna valgevenelased, ja
arutasime omavahel, et oleks
vaja kokku kutsuda meie oma
valgevenelased ja proovida
ühiselt midagi teha. Sellest
jaanuarikuisest sõidust kõik alguse saigi,“ meenutab Zinaida
Klõga.
Tänaseks on Zinaida olnud
kaheksa aastat seltsi juhataja.
Enne seda oli ta oma sõnade
järgi alati „teine“ – eelnevate
seltsijuhtide parem käsi.
„Minu ülesandeks oli meie
seltsi nimel Minski ja teiste,
üle maailma asetsevate valgevenelaste ühendustega suhe-

te loomine, ürituste ettevalmistamine,
stsenaariumide
kirjutamine ja suhtlus pressiga. Lisaks juhtisin ja juhin ka
praegu valgevene ansamblit,“
räägib Zinaida Klõga.
Kuidas elab Valgevene selts
ja kes sinna kuuluvad? „Ühingu põhiline tuumik on säilinud tänase päevani. Kolmkümmend aastat tagasi olime
muidugi nooremad ja jõudu
oli rohkem. Inimeste ellu tõi
suuri muutusi Valgevene ja
Eesti iseseisvumine. Paljud
valgevenelased naasid tagasi
Valgevenesse ja see mõjutas
kahtlemata kõiki valgevenelasi üle maailma. Meie seltsis
ei ole praktiliselt ühtegi noort
inimest. Meie noortel ei ole
praegu kahjuks sellist sisemist
põlemist, mis sunniks neid asju
korda saatma. Meie põlvkond
pidi hakkama kõike üles ehitama, aga noortel on vaja, et see
huvi kusagilt tekiks,“ arutleb
Zinaida.
Seltsi liikmed viivad kohtumisi läbi praktiliselt igal nädalal. Zinaida sõnul on tähtis, et
vähemusrahvuse esindajatel
oleks koht, kus inimesed tunnevad sugulust mitte vere, vaid
mõtteviisi kaudu. Selliseks
paigaks on valgevenelastele
saanud selts BEZ.
Zinaida Klõga on Eestis elanud kogu oma teadliku elu –
71 aastat. Tal polnud täitunud
veel kahte eluaastatki, kui ta
vanemad Valgevenest Eestisse
kolisid.
„Minu ema ja isa – isa oli 22
aastat ja ema 19 aastat vana –
olid pärit Valgevenest, kuid nad
kohtusid Saksamaal. Isa sõdis
seal ja ema viidi Valgevenest
Saksamaale tööle ühte kummitehasesse. Isa võeti vangi,
kuni ameeriklased ta vabastasid. Pärast vabastamist sattuski
ta ümberasustatute laagrisse,
kus nad emaga kohtusid ja kus

Rahvaküsitluse tulemused

nende suhe alguse sai. Ema
sõitis tagas kodumaale enne
veel, kui sai teada, et ootab
mind. Isa jäi Saksamaale veel
kaheks aastaks aega teenima.
Valgevenesse naasis ta alles
1947. aasta suvel, otsis ema
üles (enne seda nad kirjutasid)
ja leidis omale töö. Nad elasid
vaeselt ja neil polnud oma eluaset. Kord nägi isa plakatit,
millega kutsuti Eestisse tööle,
lubati palka ja eluaset,“ meenutab Zinaida.
Mõelnud natuke, võtsid vanemad kohvrid ja väikese Zinaida ning sõitsid Eestisse.
„See kohver seisis meil Eestis
kodus voodi kõrval veel pikka aega, et minul kui väikesel
tüdrukutirtsul oleks lihtsam
põrandale ronida.“
Perekond Klõga esimeseks
elupaigaks oli Viivikonna,
pärast seda kolisid nad Sompale, kus nad elasid aastatel
1952-1959. Zinaida isa töötas

Ajavahemikul 6. – 26. jaanuar 2019 toimus ülevallaline rahvaküsitlus selgitamaks välja Jõhvi valla elanike arvamus Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmise
osas Jõhvi linnaks. Küsitlusel seati üles küsimus „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?”
Peale rahvaküsitluse lõppu oli nimekirja kantud 9749 hääleõiguslikku inimest
(algselt 9742, küsitluse perioodil lisandus 7 inimest, kes registreerisid end küsitlusperioodi jooksul Jõhvi valla elanikuks).
Peale elektroonsete e-häälte tühistamist (hääletati nii elektroonselt kui ka küsitluslehte täites) osales rahvaküsitluses kokku 1590 inimest, nendest küsitluslehtete täites (küsitluslehe saamise kohta küsitluses osalejate nimekirja antud
allkirjade ja märkuste („K“ – kodus hääletanud) alusel) 1176 inimest ja elektrooniliselt hääletades 414 (algselt 418 hääletajat).
Sedeleid antud häälega tagastati 1158, neist eeltoodud küsimusele „jah“ vastas
947 ning „ei“ 211 inimest. E-hääletajad tegid „jah“ valiku 162-l ja „ei“ valiku
252-l korral. Kokku anti Jõhvi valla haldusüksuse nime muutmiseks Jõhvi linnaks poolt 1109 ja vastu 463 häält.
Rahvahääletuse komisjoni rahvaküsitluse tulemuste kindlakstegemise protokolliga on võimalik tutvuda valla kodulehel rubriigis „Rahvaküsitlus“ ja „Rahvaküsitluse komisjoni protokollid“ või rubriigis „Dokumendiregister“ või vallavalitsuses (aadress Jõhvi linn, Kooli 2) kohapeal.
Küsitluses osales 16,12% hääleõiguslikku isikut nimekirja kantutest ning 13,68%
küsitlusala elanikest (1. jaanuari 2019 seisuga elas rahvastikuregistri andmetel
Jõhvi vallas 11491 inimest).

seal kaevanduses.
„Pärast seda, kui isa omandas
Moskvas hariduse ja temast
sai ökonomist, võeti ta kaevandusse ökonomistina tööle.
Aastal 1959 kolisime juba elama Jõhvi, kus elan tänaseni.
Minu juured on kindlasti Eestis, sest siin on kasvanud minu
lapsed, minu lapselapsed, siia
on maetud minu lähisugulased,“ räägib Zinaida.
Heade muusikaliste eelduste
poolest oleks Zinaida tahtnud
saada operetiartistiks. Kuid
Sompal ei olnud muusikakooli
ja tüdruku unistus muusikaga
tegeleda sai teoks alles siis, kui
vanemad Jõhvi kolisid. Kahjuks
ei võimaldanud vanus enam
muusikakooli koos keskkooliga
lõpetada. Kuid Zinaida õppis
viiulit ja tal tuli see hästi välja.
„Pärast keskkooli lõpetamist
vaatasin ringi, et minna midagi muusikaga seotut edasi
õppima ja leidsin Minskist kir-

janduslik-muusikalise eriala.
Sõitsin sinna katsetele. Tegin
kõik eksamid suurepäraste tulemustega, mul oli ainult üks
neli, kuid ikkagi ei võetud
mind vastu. Otsustasin, et
sõidan koju ja proovin aasta
pärast uuesti. Kuid vanemad
olid vastu, et kaotan terve aasta, ja nad soovitasid mul astuda
kuhugi mujale,“ räägib Klõga.
Zinaida astus Tallinna pedagoogilisse instituuti õppima
algklasside õpetajaks, kuid palus ennast kohe Minskisse üle
viia, mis õnnestus tal pärast
teist kursust.
„Minskis võeti mind sama eriala kolmandale kursusele, kuid
ma unistasin muusikast edasi,“
meenutab Zinaida. Pärast mitmeid tagasilööke ja tänu tema
enda visadusele õnnestus tal
algklasside pedagoogika kolmandalt kursuselt minna üle
kirjandus-muusikalise eriala
teisele kursusele, kus õpetati

tulevasi kirjanduse, vene keele
ja lauluõpetajaid.
Pärast õpingute lõppu töötas
Zinaida Jõhvi koolides õpetajana, kuid samuti raamatukogus, ajakirjanikuna kohalikes
ajalehtedes, kohaliku omavalitsuse pressiesindajana ja
sotsioloogiliste uurimuste alal.
Töötades Kohtla-Järve linnavalitsuses, mis jäi tema viimaseks töökohaks, hakkas
Zinaida Klõga esinema ka lavadel. „Olin alati laulnud, kuid
ainult lähematele inimestele
ja lavale saada polnud õnnestunud. Ootamatult tekkis
selline võimalus ja see haaras
mind kaasa,“ sõnab Zinaida,
kes astub tänaseni üles kammermuusika kontsertidel, võites kuulajate armastust ja tänu.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv
Zinaida Klõga (vasakul)
festivalil „Loomepada“

Rahvaküsitluse komisjon
selgitas rahvaküsitluse
tulemused

Rahvaküsitluse komisjon tegi 30. jaanuaril kindlaks
Jõhvis toimunud rahvaküsitluse „Kas toetate Jõhvi
valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?” tulemuse.
Esialgseil andmeil osales küsitluses 1590 inimest ehk
16,31% hääleõiguslikest Jõhvi elanikest. 1176 inimest
hääletasid valimisjaoskondades ja 414 elektrooniliselt. 69,8% hääletasid Jõhvile linna staatuse tagasiandmise poolt. Seda on vähem kui vajalikud 20%,
kuid Jõhvi vallavanema Martin Repinski sõnul ei tohi
enamiku poolt hääletanud elanike tahet ignoreerida.
„Kui me arvamust avaldama tulnud elanikke kuulda
ei võta, siis anname sellega negatiivse signaali neile,
kes käisid hääletamas ja edaspidi võib rahvaküsitlustes osalevate inimeste hulk muutuda veel väiksemaks.
Seepärast otsustasime esitada rahvaküsitluse tulemuse
veebruaris toimuvale vallavolikogu istungile selleks,
et volikogu otsustaks, kas peame alustama linna staatuse taastamise protsessi”, märkis Repinski.
„JT“
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Maamaksust 2019

Spordiuudised

Mis on maamaks?
Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv
maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal
ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse
eelarvesse.

Jalgpall

Millest sõltub maamaksu suurus?
Maamaksu suurus sõltub maa maksustamishinnast, maksumäärast ja omaniku osa suurusest
maatükil.
Maamaks sõltub maa maksustamishinnast, maksumäärast ja omaniku osa suurusest maatükil.
Kes peab maksma maamaksu?
Maamaksu maksab:
1) maa omanik;
2) maa kasutaja, kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber
vormistatud;
3) hoonestaja, kui maale on seatud hoonestusõigus;
4) maa kasutusvaldaja, kui maale on seatud
kasutusvaldus;
Kellel on võimalik saada maamaksusoodustust?
Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik
või maa kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas,
alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku
omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui
kehtiv üldplaneering puudub, kuni 1500 m2
ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema
elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud
elukoha andmetele.
Kellel on võimalik saada täiendavat maamaksusoodustust?
Täiendavalt vabastab Jõhvi Vallavalitsus maamaksu tasumisest:
• riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja või isiku, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või
puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas
Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus kuni 1500 m2
ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema
elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud
elukoha andmetele;
• represseeritu ja represseerituga võrdsustatud
isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva
elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku
osas kuni 1500 m2 ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele;
• täiendava maksuvabastuse suurus on 13 eurot
ühe maksuvabastuse saaja kohta.

Rakvere spordikeskuses toimunud turniiril Tarvas Winter
Cup pälvis Jõhvi jalgpalliklubi
Phoenixi meeskond (2010.
aastal sündinud poisid) hõbemedalid, jäädes finaali penaltiseerias alla turniiri võõrustanud Tarvase meeskonnale
– 2:2 (2:3). Poolfinaalis võitis
Phoenix penaltitega Tabasalu
meeskonda – 1:1 (7:6).
Meeskonna treenerite Igor
Šaškovi ja Vitali Vaštšenko
sõnul mängisid nende hoolealused väga hästi ja ei andnud alla ning isegi ületasid
konkurente. „Penaltite seeria
on alati loterii. Suur tänu
vanemate armeele, kes aitasid
valjuhäälselt tribüünilt!“
Turiniiri parimaks väravavahiks tunnistati Phoenixi
mängija Jegor Promnin.
Foto: Phoenixi Facebooki-leht

Suusasport
Alutaguse puhke- ja spordikeskuses toimus Ida-Virumaa
Argipäeva Suusasõitude sarja
neljas etapp, kus oli kavas
klassikaline sprint.
Meeste seas (aastatel 19792002 sündinud) võitis finaalsõidu ka eelsõitudes parimat aega näidanud Toomas
Kaurson Kiviõlist, läbides
800 meetri pikkuse distantsi
(üks ring) kahe minuti ja
ühe sekundiga. Talle järgnes
kuuesekundilise kaotusega

Ragnar Krauvärk (Alutaguse
suusaklubi/Jõhvi spordikool).
Klassis M12 pälvis kolmanda
koha Andero Virkebau (Alutaguse SK/Jõhvi SK).

Suusaorienteerumine
Haanjas toimusid suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlused lühidistantsidel – sprindis ja teatesõidus. Medaleid
jagus ka Jõhvi orienteerumisklubi Jõhvikas esindajatele.
Hõbemedali pälvisid
Greta-Maria Pissarev
(vanuseklass N18) ja Piret
Niglas, kes osales klassis N45.
Pronksmedali viis koju Urmas
Sulaoja (M55).
Jürmo Rooma (M20) ja Mihkel Nahkur (M55) saavutasid
oma vanuseklassis viienda
koha.

Sulgpall
Jõhvi spordikooli kasvandikud
võitsid kuldmedalid laste sulgpalliturniiril, mille korraldajaks oli kohalik Tartu Triitoni
Sulgpalliklubi.
Erli Leppik oli parim tüdrukute klassis D (33 osalejat)
ja Polina Rjabušenko pälvis
esikoha klassis C (26).

Koroona

Jõhvi spordihallis toimusid
Jõhvi valla esimesed avatud
meistrivõistlused kroonas,
millest võttis osa üheksa

sportlast.
Etapi võitis Juri Mironjuk,
teise koha sai Tõnu Kapper ja
kolmandaks tuli Olav Karu.

Korvpall
Jõhvi meeskond BC Karjamaa võttis vastu järjekordse
kaotuse Ida-Virumaa meistrivõistluste esimeses liigas.
Jõhvi spordihallis toimunud
kohtumisel jäi Karjamaa
kolme punktiga alla KK Pühajõele – 73:76 (25:24, 18:16,
19:18, 11:18). Võitjatel viskas
27 punkti Sten Kunts. Kaotajate resultatiivseim oli Karel
Laanemets, kes viskas mängu
jooksul 44 punkti.)
Pärast viimast mängu on Karjamaal ühe võidu kõrval viis
kaotust ning klubi asetseb 11
meeskonna seas kümnendal
kohal. Järgmises mängus, mis
toimub 16. veebruaril, kohtub
BC Karjamaa Kohtla-Järvel
võistlustabeli viimaste hulka kuuluva Hito/Elvaremi
meeskonnaga.
Meistrivõistlusi juhib
spordiühingu Virumaa politsei
meeskond, teisel ja kolmandal
kohal on vastavalt Iisaku ja
Lüganuse meeskonnad.

Tõstmine
Tammikul viidi läbi Jõhvi
valla noorte meistrivõistlused
tõstmises, kus osalesid 23

Täiendava maamaksuvabastuse tingimused:
• Isik peab olema maa omanik;
• Maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või
maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu
kuulub õuemaa kõlvik;
• Isiku elukoht peab asuma sellel maal asuvas
hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud
elukoha andmetele;
• Täiendav maamaksuvabastus antakse kirjaliku
avalduse alusel, mis võetakse Jõhvi Vallavalitsuses vastu hiljemalt maksustamisaasta 20.
jaanuariks.
Küsimuste korral ning selgituste saamiseks saab
pöörduda Jõhvi Vallavalitsuse GIS spetsialisti
poole.jekaterina.prudnikova@johvi.ee
33 63767, 53632960

NAUTIGE TALVEMÕNUSID!

sportlast viiest Eestimaa klubist. Võistluse korraldas kohalik klubi Edu.
Klubi Edu esindajad kuulutasid välja kaks esimest
kohta: naiste seas kuni 64 kg
kaalukategoorias oli parim
Merti Hein tulemusega 16 kg
rebimises ja 20 kg tõukamises.
Meeste kuni 61 kg kaalukategoorias edestas teisi Aleksei
Kuzmin tulemusega 112 kg
(49 kg + 63 kg).
Märgime ära, et Kohtla-Järve
spordiseltsi Kalev esindanud
Angelina Matjuhhina püstitas
turniiril kolm uut Eesti rekordit – rebimises 60 kg, tõukamises 75 kg, mis tegi kahe
tõste kogusummaks 135 kg.

Kergejõustik
Tartus toimusid seitsmendat
korda Martin Kutmani mälestusvõistlused kergejõustikus.
Teivashüppes võttis seal
naiste seas võidu Jõhvi klubi
Visa sportlane Reena Koll
tulemusega neli meetrit ja üks
sentimeeter, mille ta ületas
esimesel katsel.
Reena Kolli nimel on Eesti
naiste teivashüppe rekord,
milleks on neli meetrit ja 36
sentimeetrit.
Spordiuudised portaalist
Sekundomer.ee
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Jõhvi vallavalitsuses autasustati fotokonkursi
«Jõhvi on minu kodu» võitjaid

Detsembri lõpus korraldas Jõhvi vallavalitsus fotovõistluse «Jõhvi on minu kodu».
Kõik konkursile esitatud fotod pidid olema pildistatud
Jõhvi valla territooriumil.

Parimate fotode eest olid välja pandud rahalised auhinnad: I koht 150 eurot, II koht 100 eurot), III koht 50 eurot).
Konkursi võitjaks kuulutati Janne Kollo, teise koha sai
Aleksandr Kurnosov ja kolmanda koha Urmo Paju. Lisaks

otsustati ära märkida parim maastikufoto (Aleksandr
Kozulin) ja parim foto lapsega (Photo weekend).
8. veebruaril toimus Jõhvi vallavalitsuses tänuüritus, kus
võitjaid autasustati tänukirjadega.

Selgusid võistluse „Kõige
kaunim jõulukodu» võitjad

II

I
Detsembri lõpus kuulutas Jõhvi vallavalitsus välja võistluse „Kõige
kaunim jõulukodu».
Komisjon hindas konkursile esitatud eramuid ja korterelamud ning valis
nende hulgast välja kõige kaunimad.
I koht – 300 eurot – Nelgi 7
II koht – 200 eurot – Põllu 24
III koht – 100 eurot – Raudtee 51
JT

III

6 teated
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Kultuurikalender
Raekoja saalis

17.02 kell 13.00-14.00 – eakate klubi „Hõbejuus“
Jõhvi raamatukogus
Jaanuaris registreeriti 6
väikese vallakodaniku
sünd:
Stefan Palkovs
Trevor Taniel Põllu
Alice Orlova
Kristina Bobyleva
Emilia Utt
Mia-Melanie Kalmesto
Veebruaris tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas
vallakodanikud:
98
Emilia Esolainen 17.02.
96
Zoya Pekarskaya 12.02.
95
Natalia Jefremova 24.02.
94
Galina Strelkova 23.02.
Arnold Jaanus 7.02.
93
Endla Paesalu 25.02.
92
Aleksandra Mironova 4.02.
91
Liubov Tolmacheva 3.02.
Paulina Tallermo 10. 02.
Jevdokia Filippova 17. 02.
Evi Kundel 20.02.
Alexey Grishin 23.02.
90
Ekaterina Bronnikova 6.02.
Vilhelmina Roost 7.02.
Anastassia
Radtšenko 14.02.
Jelena Järveläinen 18.02.
Antonina Proškina 21.02.
Leonard Kapp 20.02.

TÖÖTOAD:
25.02 kell 14.30 käsitöötuba “Lapiline Balti kett”/
SEMINAR

89
Linda Ello 1.02.
Hilda Põllu 20.02.

27.02 kell 16.00 erinevate punutehnikate
töötuba/SEMINAR

88
Zinaida Markina 2.02.
A1li Jõgisoo 5.02.
Maret-Mai Višnjova 22.02.
Linda Kärber 23.02.
Ivan Govor 15.02.

NÄITUSED:
Fotonäitus “Mis on kodu, kus on kodu” (MTÜ igale Lapsele Pere ja fotograaf Maria Kuusenvaldi
heategevuslik fotoprojekt, mis kajastab sünnipere
kaotanud laste uut võimalust – kasvamist uutes
peredes). Avatud kuni veebruari lõpuni/SEMINAR/
LASTE/LAENUTUS

87
Ekaterina Kozlova 2.02.
Anastasia Filippova 3.02.
Liidia Vassiljeva 15.02.
Adine Sommer 26.02.
Aleksandra Jerohno 27.02.
Meinhard Rebban 4.02.
Solomon Valdas 20.02.

ÜRITUSED:
16.02 kell 14.00 kohtumine koduloolise raamatu
“Kastepiisk ristikulehel” autoriga Nikolai Pavlenkoga (vene keeles)/SEMINAR

86
Aino Holst 3.02.
Raisa Gryaznova 17. 02.
Zinaida Matus 27.02.

19.02 kell 13.00 kohtumine MTÜ Igale Lapsele Pere
juhatuse esimehe Jane Snaithiga/SEMINAR

85
Helgi Virunurm 4.02.
Valentina Upoljova 15.02.
Heino Oja 6.02.
Boris Kashitsin 20.02.

21.02 kell 18.00 Eesti Vabariigi sünnipäevakontsert. Esinevad Olga Einasto ja Elmet Neumann,
kavas Eesti ja Vene filmimuusika/LUGEMISSAAL
Eesti Vabariigi 101.aastapäeva tähistamine
24.veebruaril:
kell 12.00 - EV 101.aastapäevale pühendatud
mälestustseremoonia vabadussõjas langenute
mälestussamba ja A. Tõnissoni ausamba juures

80
Maire Paljak 2.02.
Valentina Ivanovskaja 6.02.
Lidia Shikhaleva 22.02.
Valentina Kryukova 24.02.
Vsevolod Boltov 11.02.

kell 13.00 - Uku Suviste kontsert Mihkli kirikus

75
Maie Preis 3.02.
Ljubov Troinikova 3.02.
Galina Petrova 16.02.
Elvi Lepp 19.02.
Viive Paumere 19.02.
Helve Juknene 21.02.
Feodora Akimova 24.02.
Laine Talts 25.02.
Ennu Mõik 16.02.
Borys Makaryshyn 20.02.
Fedir Boichuk 29.02.

Kontserdimaja üritused
20. veebruar kell 19 Jõhvi kontserdimaja
Ingely Laiv (oboe), Olivier Girardin (flööt, Prantsusmaa), Rasmus Andreas Raide (klaver)
27. veebruar kell 18.00 Jõhvi kontserdimaja
„No oota sa!” («Ну, погоди!»)

Õnnitleme!
TEADE
Jõhvi Vallavolikogu 24. jaanuari 2019 otsusega nr
124 tunnistati 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.
Detailplaneeringu maa-alal asuvate Puru tee 5 ja
Puru tee 7b kinnistute omaniku volitatud esindaja
AS Kobras (registrikood 10171636, aadress Tartu
linn, Riia 35), esitas 7. novembril 2018 taotluse tunnistada Jõhvi linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi
ja Malmi tänavate ning Tallinn-Narva raudtee
vahelise ala detailplaneering osaliselt kehtetuks
Puru tee 5 ja Puru tee 7b kinnistute osas.
Taotlust põhjendatakse asjaoluga, et Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 28. jaanuaril 2014 Jõhvi linna,
Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse

Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu, millega muudeti Puru tee 5 ja Puru tee 7b kinnistute
lähiümbruse ruumilist lahendust, sh planeeriti
Puru teele ringristmik koos uue juurdepääsuga
Puru tee 5 kinnistule.
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise kohta on andnud kooskõlastuse Päästeamet,
Keskkonnaamet ja Maa-amet (kes on ühtlasi
riigiomandis olevate naaberkinnistute ametlik
esindaja).
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega ei muutu planeeringu põhilahendus.
Jätkuvalt on tagatud planeeringu terviklahenduse
elluviimine.
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses
tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee/
Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/dokumendihalduse planeeringute register/DP-41.
Riho Nõmmik
Planeerimisspetsialist
5302 0557
riho.nommik@johvi.ee

