Eesti Vabariik 103!

JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht

ilmub alates 10.XII.1927

veebruar 2 (208) 2021

tasuta

2021. aasta eelarve vastu võetud:
haridus, kultuur ja sotsiaalkaitse
Jõhvi vallavolikogu 18. veebruari koosolekul võeti
lõpuks vastu selle aasta
eelarve. Eelarve suuruseks
on 25 497 100 eurot.

– taskukohased. Kõik selle kavatseme sel aastal ära teha – korrastada elektrisüsteemid, lava,
suure saali põranda, valgustuse ja
kui me suudame raha säästa, siis
ka koridori koos tualetiga.”

Selle aasta suurimad kulutused on planeeritud haridusele (7 678 570), kultuurile ja vaba aja veetmisele
(2 381 730) ning sotsiaalkaitsele (1 438 531).

Aleksei Naumkin märkis ära ka
teised väikesed, kuid olulised
projektid, millele eraldati rahalisi vahendeid: 50 000 eurot,
mis on ette nähtud dementsusega inimeste keskuse rajamiseks,
60 000 eurot Jõhvi spordikooli jõusaali ehitamiseks, kuna
eelmiste aastate praktika on
näidanud, et Jõhvi jõusaal on väga
väike ja ei suuda mahutada isegi
aktiivsete pensionäride tasuta rühmatreeninguid.

Vallavolikogu esimees Aleksei
Naumkin kommenteeris vastuvõetud
dokumendi mõningaid punkte:

“Lasteaedade
suur
eelarve
(2 346 623 eurot) koosneb väikestest, kuid olulistest summadest.
Mul on hea meel, et meie lasteaedade parendustööde lõpetamiseks
on eelarvesse arvestatud 150 000
eurot.
Veel 2017. aastal, kui ma veel
vallavanemana töötasin, pidin
oma töökohustusi täites tihti meie
lasteaedu külastama ning märkasin, et mõned rühmad on remondi
osas kahetsusväärses seisundis ja
näiteks “Sipsikus” on vaja korrastada õueala. Seejärel, märgates, kus on vajadus vähemalt
minimaalse koguse uute mänguelementide järgi, tellisime need

ning paigaldasime paari nädala
jooksul. Ma lubasin, et järgmisel
aastal püüame kindlasti eelarves
arvesse võtta õuealade täieliku
renoveerimise kulud.
Tuletan meelde järgnevate sündmuste käiku: järgmiseks aastaks
eelarvestasime 100 000 eurot,
kuid nagu mõnikord juhtub, selgus pärast projekti ettevalmistamist, et rahastamisest ei piisa.
Lisandus veel 40 000, kuid ka sellest
ei piisanud, selgus, et täisväärtusliku projekti maksumus on 180 000
eurot. Kuid selle summa lisamine
eelarvesse kahjuks ei õnnestunud,
sest ma ei leidnud toetust oma,
nüüd juba endise fraktsiooni saadikutelt, kes seadsid tingimuse:
vähendada õueala ehitamise
eelarvet 140 000-ni, mis on juba
eelarves olemas. Ma pidin arvestama rahaga, mis olemas oli.

2019. aastal, kui ma töötasin abivallavanemana, tegin ettepaneku
lisada 2021. aasta eelarvestrateegiasse lasteaedade remondiks
150 000 eurot. Kuid peale järjekordset võimupööret ja koalitsiooni vahetust muutusid rahastamise prioriteedid.
2021. aasta eelarve eelnõust kadus osa lasteaedade remondiks
mõeldud vahendeid.
Taastades oma saadikuvolitused
pidin näitama enesekindlust ja
esitasin lisataotluse 2021. aasta
eelarve muutmiseks 150 000 euro
võrra. Nõnda õnnestus antud summa käesolevaks aastaks eraldada.
Ma tänan saadikuid, kes eelarve poolt
hääletasid. Selle rahaga on plaanis teha remonti kahe lasteaia rühmades: “Sipsikus” ja “Kalevipojas”.
Eelmisel

aastal

renoveerisime

Sipsiku kütte- ja elektrisüsteemid
ning juba sel aastal remondime
kahe lasteaia rühmaruumid nagu
2019. aastal plaaniti.
Mis puutub kultuuri- ja vabaaja
projektide rahastamisse, siis oli võimatu ignoreerida Tammiku rahvamaja, kus varem „roomasid” üle
kogu hoone seinte praod ning paar
aastat tagasi otsustasime, et nii ei
saa see jätkuda. Tegime korda seinad, saali ja majapidamisruumid.
Idee oli ja jääb samaks: kui Tammiku rahvamaja korda teeme, lava
remondime ja vajalike seadmetega varustame, saame suurepärase
platvormi teatrietendusteks ja
kontsertideks, mille rentimine ei
peaks maksma palju raha, nagu
kontserdimaja puhul.
See tähendab, et meie elanike
jaoks võib piletihind olla minimaalne ning teater ja kontserdid

Vallavolikogu esimees mainis
ka koalitsiooni ühiste jõupingutustega algatatud või jätkunud
olulisi projekte, näiteks Jõhvi
põhikooli, jalgpallihalli-staadioni
ja uue rulapargi ehitamist, samuti Vene põhikooli endisesse hoonesse hariduskeskuse rajamist,
hariduslinnaku ehitamist Kaare
tänavale, kalmistu renoveerimise esimest etappi, tänavavalgustuse rekonstrueerimist, Narva
maantee remonti, raudteetunneli
ehitamist ning teiste valla teede
parandamist.
Tähelepanuta ei jäänud ka väikelapsed, eelarvesse lisati 200 000
eurot
multifunktsionaalse
ja
kaasaegse mänguväljaku ehitamisele Jõhvi kesklinna ning lisaks kavandatakse veel kolme
mänguväljaku ehitamist ja korvpalliväljaku taastamist.
JT
Foto: Anastassia Gavrina
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Täisväärtuslik bensiinijaam: Olerex tuleb Jõhvi
uuel kujul
27. jaanuaril toimus
Eesti suurima kütusemüüja Olerexi
eestvedamisel vallajuhtide töökohtumine
ettevõtte esindajatega.
Vallavanem Jüri Konrad avaldas tänu Jõhvi
vastu üles näidatud
huvi seest, kinnitades,
et valla juhtkond suhtub heakskiitvalt ja
toetusega ettevõtluse
edendamisse vallas.
Kohtumise teemaks oli projekt
uue kaasaegse klienditeenindusjaama ehitamiseks Jõhvi
asuva automaatjaama kohale
aadressil Tartu maantee 15b.
Praegu ootab vallavalitsus
ettevõttelt projekteerimistingimuste väljastamise taotlust.
Kehtiv detailplaneering võimaldab teatud tingimustel laiendada sellel krundil olemasolevat
hoonet.
Olerex on Eesti suurim Eesti
kapitalil põhinev tanklate võrgustik, mille kasum jääb Eestisse ja reinvesteeritakse suures
osas Eesti elu hüvanguks. Olerex on suur kütusemüüja, mis

Lähtume oma
teenuste
arendamisel
alati kolmest
põhifookusest –
kiirus, mugavus ja
kvaliteet.
Meie uue
kontseptsiooniga
tanklates on
lisandunud
teenindus autost
väljumata.
ehitab ja avab igal aastal uusi
tanklaid. Olerex plaanib luua
Jõhvis 8-10 töökohta. Ehituse
ajaks automaatjaama töö peatatakse, kuid ehitustööd ei tohiks segada transpordi pääsu
ümbritsevate rentnike juurde.
Olerexi tegevdirektori Piret
Milleri sõnul on Jõhvi üks
väheseid Eesti suuremaid linnu, kus Olerexil ei ole veel
mehitatud
teenindusjaama.

Vana automaatjaama asemele on kavandatud kaasaegne
täisteenindusjaam, et pakkuda klientidele lisaks harjumuspärasele kütuse tankimise võimalusele tulevikus ka
maitsvat kohvi, toitlustusteenust, esmatarbekaupade ostu
võimalust ja teisi klientide
jaoks harjumuspäraseid teenuseid nagu autopesula, kiirteenindus, veoautode tankimine,
LPG gaas, AdBlue kütuselisand,
kodugaas,
rehvirõhuseadme
ja tolmuimeja kasutamise
võimalus ja uuendusena ka
autodiagnostika teenus“, selgitas Olerex esindaja.
“Lähtume
oma
teenuste
arendamisel alati kolmest
põhifookusest – kiirus, mugavus ja kvaliteet. Meie uue
kontseptsiooniga tanklates on
lisandunud teenindus autost
väljumata, saab kiirelt toitu
tellida, kasutades nutikioskit,
iseteeninduskassat, tankimise
kiirendamisel on abiks nutitankurid jne.
Oleme arendusprojektide elluviimisel paindlikud ja lähtume
turu nõudlusest, mistõttu ei
ole tulevikus välistatud lisada
ka elektriautode laadimine ja
teised alternatiivsed tankimislahendused”, lisas ettevõte.
„Jõhvi Teataja“

Vallavalitsus algatas esimest
korda kaasava eelarve projekti
Investeeringute kogumaht 2021. aastal on 21 000 eurot. Vallavalitsus kutsub üles kõiki valla arengust huvitatud isikuid tegema ettepanekuid valla
kaasavasse eelarvesse hiljemalt 1. aprillil. Kaasava eelarvega saab ellu viia
projekte, mille vallaelanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud.
Kindlasti saab leida lahenduse ka mõnele kitsaskohale ja selleks saab iga
vallaelanik anda oma panuse. Eeldus on avalik kasutus ja positiivne mõju
vallakeskkonnale ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid
valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepanekuid ja ideid võib esitada paberil vallakantseleile aadressil: Kooli
2, 41595 Jõhvi, või digitaalselt allkirjastatult e-postile:
johvi@johvi.ee. Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane Jõhvi
vallas elukohta omav isik.
Ettepaneku hinnanguline suurus on minimaalselt 5 000 eurot (käibemaksuta). Vallavalitsus moodustab ettepanekute hindamiseks komisjoni, mis
peab ettepanekutele hinnangu andma hiljemalt 15. mail. Hindamise kriteeriumid on täpsemalt kirjeldatud vastavas korras, millega saab tutvuda
valla veebilehel johvi.ee.
Hindamise tulemusena selgitatakse välja kuni viis ettepanekut, mis pannakse rahvahääletusele, need avaldatakse valla veebilehel ja nendega
saab tutvuda vallavalitsuse hoones.
Ettepanekute hääletuse korraldab vallavalitsus kümne päeva vältel
juunis. Iga hääletusel osaleja saab hääletada vaid ühe ettepaneku poolt.
Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte
arvule ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus.
Elluviimisele kuuluvad enim hääli saanud ettepanekud. Ettepaneku
elluviimise korraldab vallavalitsus.
JT

Vallavolinike töötamise hüvitamine: ainult
töötamise fakti alusel
Kuna meie lugejad on avaldanud
soovi teada saada, kuidas toimub
volikogu liikmete ning komisjonide
esimeeste töö tasustamine, otsustas
ajaleht „Jõhvi teataja“ neid andmeid
laiemalt tutvustada.
Alustame sellest, et niinimetatud
hüvitiste väljamaksmine vallavolikogu
liikmetele, komisjonide esimeestele
ning vallavolikogu esimehele toimub
Jõhvi vallavolikogu 2020. aasta 1.
augustil vastuvõetud määruse alusel
(selle võib leida Riigi Teataja portaalist
nimega „Volikogu liikmetele volikogu
tööst osavõtu eest tasu ja volikogu
ülesannete täitmisel tehtud kulutuste
eest hüvitise suuruse määramise ja
maksmise kord“)
Proovime mõningaid asjaolusid
Esiteks on oluline ära märkida, et Jõhvi
vallavolikogu liikmetele arvestatakse

hüvitist nende töö eest vaid siis, kui
nad reaalselt vallavolikogu tööst osa
võtavad. Kui saadik näiteks istungilt
puudub ning komisjonide töös ei
osale, ei ole talle hüvitist ette nähtud.
Kui aga volinik oma kohustusi täidab,
makstakse talle igakuiselt hüvitist,
mis võrdub 45 protsendiga kehtivast
alampalgast, 2021. aastal on see
summa 262,80 eurot. See aga ei
puuduta vallavolikogu esimeest, kes
eraldi saadikuhüvitist ei saa.
Igakuine vallavolikogu esimehele
vallavolikogu töö korraldamise eest
ning vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise eest makstava
kompensatsiooni summa moodustab veerandi hüvitisest, mis on
vallavolikogu poolt määratud vallavanemale. 2021. aastal moodustab see
summa 900 eurot (koos maksudega).
Oluline on teada, et vallavolikogu
esimees ei saa omavalitsuselt roh-

kem mingit tasu, isegi kui ta on
samal ajal mõne volikogu komisjoni
esimees. Tema tööd komisjoni esimehena sel juhul ei tasustata.
Vallavolikogu alalise komisjoni esimees saab igakuist hüvitist summas 90
protsenti alampalgast, 525,60 eurot.
Oluline on märkida, et kui komisjon
mõnel kuul ei kogune, siis komisjoni
esimehele hüvitist ei maksta. Kui see
aga ühes kuus mitu korda koguneb,
jääb hüvitis samaks (ei suurene).
Kui komisjoni istungi viib läbi komisjoni aseesimees, makstakse talle
saadikuhüvitist kahekordses summas
ehk 525, 60 eurot.
Kui vallavolikogu liige on samaaegselt
ka riigikogu liige, siis talle Jõhvi vallavolikogus töötamise eest saadikuhüvitist ei maksta.
Info valmistas ette „Jõhvi teataja“
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Jõhvi jalgpalli sisehalli ehitamise esimesed tööd
võivad alata juba sügisel
Kõige edukama stsenaariumi kohaselt võivad esimesed ehitustööd
sisejalgpallihalli ehitamiseks Jõhvis alata juba sügisel, ütles
abivallavanem Toomas Nael.
Projekti kogumaksumus on üle 1,5 miljoni euro. Tuletame meelde, et
sisejalgpallihalli ehitamine sai võimalikuks pärast seda, kui riik võttis
eelmise aasta detsembris vastu 2021. aasta eelarve, kus selleks on
planeeritud umbes kuus miljonit eurot, mis jagunevad nelja linna vahel:
Pärnu, Kuressaare, Rakvere ja Jõhvi.
Kuidas sündmused arenesid? Toomas Nael
räägib:
‘‘Jätkasime selle projekti arutamist oktoobri
alguses, sest tõenäosus, et Jõhvi lisatakse linnade
nimekirja, oli suur. 2021. aasta riigieelarve
eelnõu esitati riigikogule arutamiseks septembris, riigikogu võttis eelarve vastu 9. detsembril.“
Kuid juba enne seda käis aktiivne töö, vallavalitsuse spetsialistid püüdsid teavet kontrolli
all hoida, uurisid erinevatest allikatest, kui
tõenäoline on, et eelarve võetakse vastu just
kavandatud kujul, kas jalgpallihalli rajamise
plaanid on jõus, milliseid muutusi on oodata,
kas summa kiidetakse heaks ja kas need neli
linna kiidetakse heaks.
‘‘Mingil hetkel mõistsime, et tõenäosus, et Jõhvi jääb rahastatud linnade nimekirja, suurenes.
11. novembril algatas vald enne 2021. aasta
riigieelarve kinnitamist detailplaneeringu objektil, kuhu planeeritakse hall ehitada,’’ ütles
asevallavanem.
Läks lahti töö tehniliste tingimuste ja nõuete
väljatöötamiseks halli projekteerimiseks. Valla juhtkond ja spetsialistid kohtusid Eesti
Jalgpalli Liiduga ning kolleegidega Raplast ja
Tartust, kellele eraldati vahendid sellise halli
ehitamiseks 2020. aastal.

‘‘Koostöö oli väga oluline, sest meie kolleegidel
teistest omavalitsustest on juba kogemusi,
millele püüdsime toetuda, et vigu mitte korrata
ning et protsess kulgeks võimalikult sujuvalt,’’
selgitas Toomas Nael.
Praeguseks on meie insenerid täielikult ette
valmistanud projekteerimise tehnilised tingimused ning vald on valmis välja kuulutama
hanke nn jalgpallikeskuse projekteerimiseks,
mis koosneb kolmest jalgpalliväljakust: üks –
praegune, loodusliku kattega, teine – kunstliku
kattega treenimiseks ja lõpuks seesama sisehall
kunstliku kattega aastaringseks treeninguks ja
võistlusteks.
Selgitame, et projekteerimine tellitakse kunstkattega jalgpalliväljakule ja hallile, kuid ehitus
algab hallist.
‘‘Tegelikult liigume projekti elluviimise suunas
seitsmemiiliste sammudega, kuid on ka mitmeid
raskusi, mida õigustatult mainime. Näiteks
ei ole olukord lihtne ühe maatükiga, mille me
peame oma valdusse saama Enefit Solutions
AS käest; see maa, mis vana raudteeliini all
(endine RMZ), kuid jalgpallikompleks peab
sinna „peale minema“. Selle omanik on riiklik
struktuur ja teatud menetluslikkud protsessid
võtavad oodatust kauem aega. Muus osas läheb
alates novembrist kuni tänaseni antud projekti
areng väga kiiresti“.

Abivallavanem märkis samuti, et eeliseks on
see, et kompleks asub sellisel maatükil, kus
ei ole suurt hulka naaberkruntide omanikke.
Kooskõlastamine lähedal asuvate kruntide
omanikega võib toimuda lühikese aja jooksul
ilma eriliste vaidlusteta. Seega on naabritega
kooskõlastamise raskused minimaalsed. Kuid
jääb veel maa-aluste kommunikatsioonidega
seotud moment – maatükil, kuhu on hall
planeeritud, asuvad paar maa-alust trassi, mis
tuleb sealt mujale viia“, märkis Toomas Nael.
Pärast ehitusprojekti kättesaamist tellitakse
vastavalt menetlusele ekspertiis, mis kontrollib
veelkord kõiki nüansse ja teeb kindlaks
võimalikud puudused, millega projekteerija
peab arvestama. Kõige optimistlikuma prognoosi kohaselt algavad esimesed ehitustööd
selle aasta sügisel.
Abivallavanem Evelin Danilov lisas: ‘‘Kui
vaadata halli ülevalt, siis tuleb selle katusele (on
selline idee) Jõhvi vapi kujutis. Sisse tulevad

lisaks jalgpalliväljakule selle perimeetrile kaks
jooksurada, sirgele aga neli, ning võimalik,
et ka kaugushüppesektor. Nii saavad hallis
treenida ka kergejõustiklased ja kooliõpilased.‘‘
‘‘Tingimused näevad ette kergkonstruktsiooni
paigaldamise võimaluse 300-500 pealtvaatajale, st jooksuradadele paigaldatakse
kergrajatised pealtvaatajate jaoks. Saali tulevad
riietusruumid, tualetid, dušid, panipaigad ja
muud abiruumid. Nende ruumide suurus ja arv
lepitakse spetsialistide ja treeneritega eraldi
kokku“, lisas vallavanem Jüri Konrad.
Samuti kujundatakse halli ümber olev ala –
sinna tuleb suur parkla, sealhulgas bussidele,
pingid, videokaamerad jne.
Kui sisehall on valmis ja kasutusse antud,
alustatakse piisava rahastamise olemasolul
kunstkattega jalgpalli treeningväljaku ehitust
vabas õhus.
Jevgenia Parv

Anastassia Gavrina: „Jõhvi meelitab üha rohkem noori“
maailma, anda neile uus tõuge. On
tore, et noorsookomisjoni on valitud
erinevate valdkondade esindajad.
Noored ja omavalitsus: Minu
arvates tuleb noori kindlasti omavalitsuse tegemistesse kaasata.
Selleks, et nad hakkaksid kohalikul
tasandil tasapisi asjadest aru saama.
Noortel on ju ka hääleõigus.
Noortel inimestel peab olema
võimalus öelda välja oma arvamus kõikides neid huvitavates
küsimustes.
Anastassia Gavrina on Jõhvi
noorsookomisjoni liige. Ta on
kohalike noorte särav esindaja –
aktiivne, algatusvõimeline, valmis
huvitavates projektides kaasa
lööma. Niisiis, tutvuge.

oli Ida-Virumaa tänavafestivali
koordineerimine. Kuna eelmisel
aastal oli festivali fookus Jõhvis
ning siin korraldati ka noortelaagrit,
pingutasime oma suure meeskonnaga
väga, et kõik planeeritu tehtud saaks.

Minust: Olen pärit Jõhvist,
õppisin vene põhikoolis ning
gümnaasiumiklassid lõpetasin Jõhvi
riigigümnaasiumis. Antud hetkel
õpin ülikooli kolmandal kursusel,
erialaks on noorsootöö.

Noorsookomisjon: Eelmisel aastal
tehti mulle ettepanek kandideerida
noorsookomisjoni. Kuulen palju jutte
sellest, et meie vallas korraldatakse
vähe üritusi, et noortele ei pöörata
tähelepanu. Sellesse komisjoni
kuuluvad inimesed, kes tegelevad
noortega juba palju aastaid.
Noorsootöötajaks õppides hakkad
mõtlema sellest, millest siis tänapäeva noortel tegelikult puudus

Millega tegelen: Püüan tegeleda
noortega nii Jõhvis kui Narvas.
Jõhvis tegelen erinevate
projektidega. Üks viimastest

on. Ühelt poolt mõtled, et neil on
kõik olemas, teiselt poolt mõistad
tõepoolest, et nad vajavad paljut.
Iga päev koju tagasi tulles näen, et
meie noored veedavad tihti aega
tänavatel, kaubanduskeskuses, on
jäetud iseenese hooleks. Minu jaoks
on noorsookomisjoni kuulumise
juures suur väljakutse noortes huvi
tekitamine. Just selliste tingimuste
loomine, et noored ise areneda
sooviksid. Tahaks, et meie linnas
oleks rohkem erinevaid üritusi,
kohtumisi, festivale, mis võiksid
hiljem kujuneda traditsiooniks.
Praegu on minu jaoks peamine
küsimus see, kuidas rikastada noorte

Vabatahtlikust tööst: Meie vallas
on palju aktiivseid noori, kes hea
meelega teevad koostööd vallaga,
näiteks eelmisel aastal vedasime me
koos vabatahtlike gümnasistidega
kriisiolukorra ajal õpilastele toitu
laiali.
Kolm aastat tagasi alustasin
oma tööelu televisioonis samuti
vabatahtlikuna. Praegu püüan ühendada noorsootööd tööga televisioonis
ning leida aega ka erinevate
projektide koordi-neerimiseks.
Koostööst teiste organisatsioonidega: Praegu hakkan tasapisi tegema
tööd Progress Centeri noortega. See
on mitteformaalse hariduse keskus.
Nad koolitavad ja arendavad noori

mitteformaalse hariduse meetodite
abil. Samuti korraldavad nad Jõhvis
erinevaid üritusi, selliseid nagu
maffiamängud ning seiklusmäng,
mis kutsub tutvuma kodulinnaga
(Jõhvi Urban Quest)
Minu unistuste Jõhvi: Tahaks,
et tulevikus areneks Jõhvi sama
tempokalt nagu praegu. Et inimesed
siia tuleksid ja elama jääksid. Ega
Jõhvi asjata Ida-Virumaa keskus ei
ole. Et noortel oleksid võimalused
vaba aja veetmiseks ja arenguks.
Näiteks mäletan ma, et kümme
aastat tagasi Jõhvi mikrorajoonis nii
hea elada ei olnud. Praegu aga on
ehitatud gümnaasium, spordihall ja
kaubanduskeskus.
Pargis korrastatakse teid. Samuti
on rajatud promenaad läbi kogu
linna, et saaks igal ajal rahulikult
jalutamas käia. Varsti saab valmis
uus põhikool ning jalgpalli sisehalliga spordilinnak. On väga tore,
et Jõhvi muutub üha paremaks ja
paremaks!
Foto: Dmitri Pentinen
Fotol: laager 2020. aasta augustis,
noored joonistavad „Minu Jõhvit“
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Kirjanik ja talurahvakohtunik Eduard Bornhöhe
tegevusest Jõhvis

Anne-Ly Reimaa
Jõhvi Muuseumi Selts

Me kõik teame Peeter Tooma esituses laulu „Põgene, vaba laps!“
filmist „Viimne reliikvia“. Samas on
vähe tuntud fakt, et filmi tegevustik
põhineb 128 aastat tagasi ilmunud
romaani ainetel, mille autor Eduard
Bornhöhe töötas kümme aastat
(1907-1917) Jõhvis ülemtalurahvakohtu eesistujana.
Eduard Bornhöhed (kodanikunimega Brunberg, elas aastatel
1862-1923) peetakse üheks eesti
ajaloolise romaani rajajaks Andres
Saali ja Jaak Järve kõrval. Bornhöhe
loomingu kandva osa moodustavad
romantismimõjulised ajaloolised
seiklusjutud, mis räägivad põhiliselt eesti rahva vabadusvõitlusest.
Jõhvis töötas Bornhöhe kümme
aastat (1907-1917) ülemtalurahvakohtu eesistujana.

Bornhöhe/Brunbergi elukoht Jõhvis (nn Redlichi maja), praegune Rakvere tn
7. Nõukogude ajal asus tema endises korteris ELKNÜ maakondlik komitee,
hiljem juuksuriäri. Hoone lammutati Jõhvi viadukti ehitamise tõttu.
andekust, paistes eriti silma oma kirjandite, joonistusande ning musikaalsusega. Selle kõrval
tegeles ta agaralt spordiga – matkas, uisutas,
harrastas paadisõitu ja oli innukas maletaja.
Kõige lühem iseloomustus Bornhõhe kohta on –
varaandekas multitalent, kes tegelikult end ühelgi
alal lõplikult välja ei arendanud.
Bornhöhe esimesed ilukirjanduslikud katsetused
pärinevad juba kreiskooli ajast. Alates 1877. aastast, kui noormees oli alles 15. aastane, hakati
tema kirjutisi avaldama ajakirjas „Meelelahutaja“. Lõpetanud 1877. aastal viietestkümne-aastasena kreiskooli auhinnaga, töötas Bornhöhe
esialgu maamõõtjana joonestussaalis ning valmistus kunstnikuks saamiseks, mis oli sel ajal
tema peamine huvi. Ühtlasi tegi ta joonistusi arhitektidele ja ajalehtedele. Paraku ebaõnnestus
Düsseldorfi kunstnikuks õppima asumine. 1879.
aastal, olles sel ajal kihelkonnakooliõpetaja abiliseks Põltsamaal, kirjutas Bornhöhe 17-aastase
noormehena jutustuse “Tasuja”, mille lõpetas
Tallinnas, kus see ilmus trükist 1880. aastal.

E. Bornhöhe/Brunberg1900. aastal, mõned
aastad enne Jõhvisse saabumist.
Eduard Bornhöhe sündis Lääne-Virumaal Rakvere lähedal väikeses Kullaaru mõisas, kus tema
isa Jaan oli mõisa aidamees. Mõni aasta pärast
poja sündi siirdus perekond Inju mõisa, kus isa
oli esmalt samuti aidamees, kuid vastuolude
tõttu mõisnikuga lahkus aasta pärast mõisateenistusest, hakates kohaliku külakooli õpetajaks ja vallakirjutajaks. Kirjaniku ema, kirjanik
Eduard Vilde tädi, oli luulearmastaja inimene,
kelle omadused avaldusid pojas juba varakult.
1870. aastal asusid Brunbergid elama Tallinna,
kus isa leidis koha hiljuti rajatud raudtee-töökojas. 8-aastane Eduard aga pandi õppima Kentmanni saksa algkooli. Järgnenud õppimine kreiskoolis, kus nooruk ilmutas tähelepanuväärivat

Kihelkonnakoolmeistri ametile järgnes 15 aastat
kestnud vaheldusrikas ja kirev periood, mil Bornhöhe vahetas sageli ameteid, olles koduõpetaja,
ajakirjanik ja karikaturist, elades vaheldumisi
Peterburis, Kaunases, Põltsamaal, Stavropolis, Tbilisis ja Matsalus. Lisaks reisis Bornhöhe
Väike-Aasias ja Euroopas ning õppis lühikest
aega Tartu Ülikoolis filoloogiat.
Valitsenud rahvuslikust vaimustusest kantuna
sai Bornhöhe esimene pikem jutustus „Tasuja“ erakordselt populaarseks. Tegevus toimub
Jüriöö ülestõusu ajal ning peategelaseks talupoeg
Jaanus, kes on üks ülestõusu juhtidest ja hukkub
lahingus. Hiljem ilmusid Bornhöhe sulest Jüriöö
ülestõusu kajastav jutustus „Villu võitlused“
(1890) ning ajalooline romaan „Vürst Gabriel
ehk Pirita kloostri viimased päevad” (1893), mis
räägib talurahvaülestõusust Liivi sõja ajal. Tegevus põimub peategelaste vürst Gabrieli ja saksa

aadlipreili Agnes von Mönnikhusen armastusloo
ümber. Selle teose ainetel on tehtud film „Viimne
reliikvia“ “, millel oli oluline roll eestlaste rahvusliku eneseteadvuse hoidmisel nõukogude ajal.
1893. aastal leidis Bornhöhe püsiva töökoha
ringkonnakohtus, algul tõlgina ja hiljem arhivaarina. Selleks ajaks oli tsensuur keelanud Eesti
ajaloo teemaliste jutustuste kirjastamise, mistõttu tegevusala pidid vahetama teisedki autorid.
Bornhöhe katsetas seejärel satiirilise jutustuse
žanris („Tallinna narrid ja narrikesed“,1892),
reisikirjanikuna (“Usurändajate radadel”, 1899)
ja parajasti moodi läinud „realistlikus“ stiilis
(lühiromaan „Kollid“ 1902). Seejärel tõmbus ta
41-aastasena kirjanduslikust tegevusest tagasi,
mille peamiseks põhjuseks oli kirjanduskriitikute
negatiivne suhtumine. Siiski on teada, et mõningaid ilukirjanduslikke jutte kirjutas ta hiljemgi,
kuid nüüd juba saksakeelsete väljaannete jaoks.
1907. aastal nimetati Bornhöhe Jõhvi ülemtalurahvakohtu eesistujaks, kus ta oli ametis kuni
1917. aastani. 1912. aastast sai Bornhöhe elukohaks Narva, kust ta käis Jõhvis kohtuistungeid pidamas. Jõhvi perioodil elas perekond Bornhöhe
(Brunberg) Jõhvi Mihkli kiriku vastas asunud
Redlichi majas, praeguse aadressiga Rakvere tn
7. Nõukogude ajal pärast Jõhvimaa moodustamist 1949. aastal asus selles korteris ELKNÜ
maakondlik komitee, hiljem juuksuriäri. Kahjuks
ei leidnud püüded seda puumaja memoriaaltahvliga märgistada ning selles kirjaniku kortermuuseum luua tulemusi. Maja lammutati seoses
Jõhvi viadukti rajmisega 1960. aastail.
Kaasaegsete meenutuste järgi oli Bornhöhe tagasihoidlik, endasse süvenenud inimene, tasakaalukas, väga haritud, palju reisinud ja lugenud. Jõhvi avalikust elust ei võtnud ta eriti osa,
vist osalt küll ka oma ameti pärast. Vaba aega
kasutas Bornhöhe vahel siiski kaasa löömiseks
Jõhvi karskusseltsi ”Kiir” tegevuses. Ülemtalurahvakohtu istungeid peeti Jõhvi vallamajas
Puru külas, Bornhöhe kantselei asus aga Jõhvis,

samas majas, kus tema korter. (Kohas, kus elas
Borhöhe, on praegu hotell Wironia).
Jõhvis oli Bornhöhel kitsas sõprusring, kuhu
mälestuste järgi kuulusid veel perekond Välid ja
talurahvaasjade komissari Bežanitski perekond.
Brunbergide juures toimunud seltskonnaõhtutel
paluti peremeest sageli mängida klaverit, mida
ta meelsasti tegi. Mõnikord luges kirjanik ette
katkendeid oma värskelt kirjutatud teostest.
Neist ei ole ühtegi eesti keeles avaldatud. Saksakeelsetes väljaannetes ilmusid Bõrnhöhe tööd
kahjuks varjunimede all ja tema säilinud pärandi tegeliku ulatuse välja selgitamine on seetõttu
keeruline ülesanne, kui üldse enam võimalik.
Bornhöhe armastas ka sporti, sealhulgas matkamist. Suusatamine polnud siis veel levinud, küll
aga uisutamine. Kui saabusid esimesed pakased
ja Kotinuka ning Pühajõgi kattusid jääga, läksid
perekonnad jõele uisutama. Harrastati paarisuisutamist ja sageli liiguti mere poole kuni
Toilani välja. Lemmikharrastuseks oli aga malemäng ja 20. sajandi algul oli ta ilmselt üks Eesti
paremaid malemängijaid, kes proovis kätt ka
Soome lahe ääres suvitavate Peterburgi maletuusadega. Jõhvis olid tal omad kindlad malepartnerid, kellega ruudulise laua taga aega mööda saata.
1912. aastal kolis Bornhöhe elama Narva ja hakkas sealt Jõhvis tööl käima. Jõhvi-aastate ainuke
säilinud kirjanduslikult oluline dokument on
kaks autobiograafilist kirja kirjandusloolane
Mihkel Kampmaale (1867-1943), mis avaldati
1962. aastal. Ülejäänud käsikirjad läksid kaduma pärast kirjaniku surma. 1919. aastal määrati
Eduard Bornhöhe rahukohtunikuks Tallinna.
Bornhöhe suri ametisõidul saadud külmetuse
tagajärjel 17. novembril 1923 ja maeti Kopli
kalmistule. Kui kalmistu pärast II Maailmasõda nõukogude võimuorganite poolt hävitati ja
sealsed hauad tasandati, oli Bornhöhe üks nendest kolmest isikust (Konstantin Türnpu ja Netty Pinna kõrval), kes 1951. aastal Metsakalmistule ümber maeti.
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Sõbrapäeva lumelinn

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse
ja Jõhvi Avatud Noortekeskuse
eestvedamisel toimus 14. veebruaril
sõbrapäevale pühendatud lumelinna ehitamine. Üritusest võttis osa 7
meeskonda, kelle seas oli aktiivseid

noori kui ka tegusaid täiskasvanuid.
Päeva jooksul valmisid uhked ja
praktilised lumeskulptuurid, mis said
kiiresti laste heakskiidu. Skulptuuride
seast leiab liumägesid, iglusid, draakoni, elevandi ja hiiglasliku tanki.

Ürituse lõppedes sai iga meeskond
tänukirja ja väikese kinkekoti.
Kindlasti tasub lumeskulptuure enne
kevadsooja saabumist oma silmaga
vaatama minna! Võimalusel võtke
pisipere kaasa, sest kõik skulptuurid

omavad praktilist väärtust- nende otsas saab turnida, alt läbi pugeda, liugu lasta või lihtsalt vahvaid talviseid
pilte teha! Lumelinn asub Jõhvi viadukti ja jalakäijate promenaadi vahelisel alal.

Täname omalt poolt kõiki
osalejaid ja kaasaelajaid!
Janika Juuse
Jõhvi noorsootöötaja
Foto: Alexander Smirnov

3000 eurone annetus Jõhvi
Head Jõhvi valla lapsevanemad!
valla pool Jõhvi Toidupangale
toidukauba ostmiseks

18. jaanuaril toimus Jõhvi vallavanema Jüri Konradi juures kokkusaamine lasteasutuse Jõhvi
Lasteaiad direktoriga, kus räägiti nii asutuse pikaajalistest eesmärkidest kuid ka lähima aja
plaanidest. Kokkusaamisest võttis osa haridus, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem
Evelyn Danilov ja haridusnõunik Maria Laanemäe.

Jõhvi Toidupank on üle-Eestiliselt
tegutseva Eesti Toidupanga üks
koostööpartner ning toidupankade
võrgustiku osa.
Jõhvi Toidupank alustas oma tegevusi 2010 aasta oktoobris. Toidupanga tegevused toimuvad
suures osas vabatahtlikkuse alusel, kuid kuna
aastatega on töömaht suurenenud ning abisaajate arv mitmekordistunud, oleme toidupanka tööle võtnud osalise koormusega töötaja,
keda aitavad jätkuvalt ka vabatahtlikud. Jõhvi
Toidupanga kasutuses on annetuste eest soetatud
väikebuss, mis lihtsustab märgatavalt meie
võimalusi korraldada kaubavedu, mis esimestel
aastatel toimus meie endi isiklike sõidukitega.
Jõhvi Toidupangast saavad abi Jõhvi valla ja
ümberkaudsete omavalitsuste abivajajad, kes
on pöördunud abisaamiseks kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või toidupanga poole.
Toidupanga esmane eesmärk oli abistada puudustkannatavaid lastega peresid, kuid tänaseks
on sihtgrupp märgatavalt laienenud ning toiduabi saavad ka puudust kannatavad eakad, töötud
inimesed ja paljud teised.
Jõhvi Toidupank on saanud iga-aastast tegevustoetust (igapäevaste kulude katmiseks) Jõhvi
vallalt, Kohtla-Järve linnalt, Toila vallalt ning
Eesti Toidupangalt.
Jõhvi Toidupangale annetavad toiduabi Rimi
Eesti (Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõli kauplused),
Maag Piimatööstus (Jõhvi Piimakombinaat),
Eesti Toidupank (kes saadab meile 2x kuus annetatud toidukaupa), Eesti Kaitsevägi (Jõhvi

üksus) jne. Samuti on Jõhvi Toidupangale
teinud rahalisi annetusi eraisikud, kelle hulgas on mitmeid Jõhvi vallavolikogu liikmeid.
Jõhvi Selveris on toidupanga kogumiskast,
kuhu toimub aktiivne ja helde toiduainete annetamine. Oleme kõigile annetajatele väga
tänulikud.
Aasta 2020 erines varasematest aastatest selle
poolest, et paljud omavalitsused (sh Jõhvi
vald) jätsid ära aastavahetusse planeeritud ilutulestiku.
Jõhvi vallavalitsus otsustas Järve Biopuhastuse poolt ilutulestiku tarbeks annetatud summast kasutada 3000 eurot hoopis selleks, et
osta Jõhvi Toidupangale erinevaid toidukaupu.
Tänu eraldatud summale sai Jõhvi Toidupank
k.a. jaanuaris viis euroalust erinavaid tooteid
(kuivained, konservid, maiused jne). Selline
annetus oli väga õigeaegne, sest seoses pandeemiaga on paljud inimesed kaotanud töö,
paljudel peredel on vähenenud sissetulekud,
mistõttu on abivajajate arv kahekordistunud.
Tänu eelpool nimetatud abile saab Jõhvi
Toidupank aidata arvuliselt rohkem peresid
ning ka paki sisu on rikkalikum.
Kui tunnete, et vajate toiduabi, on mõistlik
pöörduda omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole,
et teid oleks võimalik määrata abisaajaks
ning lisada toiduabi saavate isikute nimekirja.
Samuti on hea, kui valla kodanikud märkavad
abivajajaid ning annavad nendest omavalitsusele teada. Muudame kõik üheskoos Jõhvi
inimeste elu paremaks.
Kaia Kaldvee
Jõhvi Toidupanga koordinaator

Jõhvi Lasteaiad direktor Raili Oks tegi põhjaliku
ülevaate lasteaia järjekorras olevates taotlustest
ning vanemate eelistustest rühmade valiku osas.
Tuginedes nii statistilistele andmetele, lastevanematelt saadud tagasisidele ning Jõhvi arengukavas
sätestatule, toetasid Jõhvi vallavalitsuse liikmed
direktori ettepanekut avada järgmisest õppeaastast (ehk käesoleva aasta septembrist) veel ühe
eesti õppekeelega sõimerühma Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja majas. Antud ettepanekut toetas ka Jõhvi
volikogu juures tegutsev hariduskomisjon ning
ettevalmistused uue rühma komplekteerimiseks
on alanud.
Rääkisime ka lasteasutuse lahtiolekuajast suvisel
perioodil ning otsustasime, et tänavu kõik Jõhvi
Lasteaiad majad on suvel lahti. Parema töökorralduse tagamiseks palume lastevanemaid teavitada
Jõhvi Lasteaiad direktori lapse lasteaiakoha kasutamisest suvisel perioodil.

Lasteasutus Jõhvi Lasteaiad kasutab erinevad
kommunikatsioonikanalid lastevanematega suhtlemisel: info võib edastada e-päeviku ELIISi ning
Jõhvi valla haridusteenuste infosüsteemi ARNO kaudu. Hiljuti toetas vallavalitsus lasteasutus
Jõhvi Lasteaiad igale lasteaiarühmale mobiiltelefoni ostmist, et lapsevanemad saaksid pakiliste
küsimuste korral otse pöörduda rühma õpetaja poole. Rühma telefoninumbrid ning muu info
on toodud lasteasutuse kodulehel.
Tuletame veelkord meelde, et Jõhvi vald võimaldab soodustusi lasteaiakoha tasumisel lasterikastele peredele, toimetuleku raskustes olevatele peredele kuid ka peredele, kel vähemalt
kaks last samaaegselt käivad lasteasutuses. Vastavasisulise taotluse saab esitada ARNO süsteemi kaudu.
Loodame, et lasteaia majade lahti jätmine hõlbustab Teie töölkäimist ja aitab kaasa paremale
elukorraldusele suvel.

Murede ja küsimuste korral pöörduge palun evelyn.danilov@johvi.ee või
+372 51 64 054.
Abivallavanem Evelyn Danilov
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Valitsus leppis kokku
koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks vajalikud meetmed
Haridus
Teadusnõukoja ettepanekul otsustas valitsus, et pärast
koolivaheaja lõppu ei toimu koolihoonetes alates
5. klassist ühe nädala jooksul kohapealset õppetööd, et
katkestada nakkusahelad. Seega ei või õppijad 1.–7. märtsini
üldhariduskoolide õppehoonetes viibida ega seal liikuda.
Piirang ei kehti 1.–4. klassi õpilastele ega siis, kui õppijad
vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul
õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad
praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Jaanuaris registreeriti 9
väikese vallakodaniku sünd

88
Karin Innos 13. veebruar
Zinaida Matus 27. veebruar
88
Loreen Aulik
Helgi Virunurm 4. veebruar
Loore-Lisete Leitsmaa
Heino Oja 6. veebruar
Diana Brayko
Valentina Upoljova 15. veebruar
Amelija Gereiš
Boris Kashitsin 20. veebruar
Miabet Türkson
86
Janett Taela
Veera Ivanova 14. veebruar
Antonina Veydyger 14. veebruar
Mark Kazakov
85
Egor Gortalov
Maria Marjeva 1. veebruar
Mihhail Ossadtši
Nadezhda Gromova 6. veebruar
Vyacheslav Galanin 8. veebruar
Veebruaris tähistavad
Liudmila Valdas 11. veebruar
sünnipäeva järgmised
Maria Agafonova 12. veebruar
väärikas eas vallakodanikud: Mati Spits 17. veebruar
Galina Alekseeva 29. veebruar
97
80
Natalia Jefremova 24. veebruar
Zinaida Baklanova 2. veebruar
96
Helve Voolas 9. veebruar
Arnold Jaanus 7. veebruar
Liidia Vorobjova 9. veebruar
Galina Strelkova 23. veebruar
Ella Kapper 10. veebruar
95
Luise Väli 11. veebruar
Endla Paesalu 25. veebruar
Raissa Jepifanova 14. veebruar
93
Aita Hardõkainen 14. veebruar
Paulina Tallermo 10. veebruar
Vladimir Artyukh 15. veebruar
Jevdokia Filippova 17. veebruar
Raissa Vassina 22. veebruar
Evi Kundel 20. veebruar
75
Alexey Grishin 23. veebruar
Ljudmilla Otvagina 10. veebruar
92
Silva Saks 14. veebruar
Ekaterina Bronnikova 6. veebruar Anna Tkatšenko 15. veebruar
Vilhelmina Roost 7. veebruar
Boriss Tšitšerin 20. veebruar
91
70
Linda Ello 1. veebruar
Yury Artemenkov 1. veebruar
Hilda Põllu 20. veebruar
Aleksei Ševela 4. veebruar
90
Heli Vagenstein 5. veebruar
Zinaida Markina 2. veebruar
Ljudmilla Lomkova 9. veebruar
Aili Jõgisoo 5. veebruar
Tatjana Družinina 10. veebruar
Linda Kärber 23. veebruar
Helve Kukk 12. veebruar
89
Raisa Belyaeva 14. veebruar
Ekaterina Kozlova 2. veebruar
Ljudmila Paulson 14. veebruar
Anastasia Filippova 3. veebruar
Galina Germonenko 15. veebruar
Meinhard Rebban 4. veebruar
Vanda Kulman 16. veebruar
Iya Planina 14. veebruar
Aleksandr Azjava 18. veebruar
Liidia Vassiljeva 15. veebruar
Ljudmilla Tihhon 18. veebruar
Aleksandra Jerohno 27. veebruar Jaak Pool 27. veebruar

Huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe ja noorsootöö ja
sport
Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses,
täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel
ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal
lubatud.
Sisetingimustes võib kokku viibida maksimaalselt 200 inimest.
Välitingimustes on huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus,
-õpe, noorsootöö ja sportimine lubatud mitte rohkem kui 250
inimesel, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet. Sama kehtib
ka välitingimustes toimuvatele spordivõistlustele.
Avalikud kogunemised ja jumalateenistused
Mittestatsionaarsete istekohtadega avalikud kogunemised ja
jumalateenistused on sisetingimustes lubatud kuni 50-protsendilise täitumuse korral. Sel juhul võib siseruumides kogunemistel osaleda mitte rohkem kui 200 inimest. Välitingimustes võib
üritustel osaleda kokku kuni 250 inimest, kuid nad peavad olema hajutatud.
Meelelahutus
Samad reeglid ehk nii 50-protsendilise täitumuse nõue, sisetingimustes 200 ja välitingimustes 250 inimese piirmäär kehtivad ka meelelahutusteenuse osutamise kohtades ja ajal.
Nõuded kehtivad meelelahutusteenuse osutamisel nii avalikes
kui ka mitteavalikes kohtades.
Toitlustus
Söögikohtades hakkab järgmisest nädalast kehtima 50-protsendilise täitumuse reegel. Lisaks peab valitsus vajalikuks rakendada toitlustusasutustes kehtivate nõuete täitmise üle sihitatud
järelevalvet.
Saunad, basseinid, veekeskused ja ujulad
Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates tohib järgmisel kahel nädalal
teha üksnes sporti, kui järgitakse sportimisele kehtestatud
reegleid.
Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute
ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, samuti puuetega inimeste
tegevustele.

Lugupeetud Jõhvi elanikud!
Rahvasaadikuna ning Jõhvi vallavolikogu esimehena on
mul jätkuvalt vastuvõtuajad, kus olen valmis arutama teie
vallaelu puudutavaid küsimusi.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete
sorteerimisjuhend
Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna:
• liha- ja kalajäätmed; köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud,
või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed;
• majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid;
• toataimed ja lõikelilled.

JÕHVI TEATAJA

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

Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna:
• 3.kategooria loomseid kõrvalsaaduseid
• suured kondid;
• toiduõli, supid, kastmed ja muud vedelad toidud ja toiduained;
• piim, hapupiim ja kõik muud vedelikud;
• kile, metall, klaas, tuhk, suitsukonid, pakendid, vahatatud ja kiletatud
papp, täis tolmuimeja kotid;
• muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed.
NB! Biolagunevad jäätmed tuleb paigutada jäätmemahutisse lahtiselt,
paberkotti või karpi ning biolagunevatesse kotti. Kindlasti ei tohi kasutada
musta või muu kilekotti.
Kui konteiner on korralikult suletav, jäätmed nõuetekohaselt pakendatud ning kasutatakse konteineri vooderduskotti, ei kujuta biolagunevate
jäätmete liigiti kogumine ohtu tervisele ega kaasne sellega haisu või muid
ebameeldivaid ilminguid.

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

Kallid naised! Õnnitleme Teid
naistepäeva puhul ja soovime Teile
õnne, ilu ja armastust!
Jõhvi vallavolikogu, Jõhvi vallavalitsus

