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Jõhvi keskväljakul kuulutati
välja jõulurahu
24. detsembril jõululaupäeva keskpäeval, kuulutatati esmakordselt Jõhvi linna keskväljakul,
Jõhvi vallavanema Martin Repinski poolt, välja
jõulurahu.
Sarnaselt Tallinnale, Pärnule
ja Tartule, kus eelmise sajandil
lõpus taastati kuninganna Kristiina jõulurahu väljakuulutamise tava, on nüüd ka Jõhvi,
kui suure piirkonna keskus,
hoidmas kõrgel Euroopa ajaloolisi kristlike traditsioone.
Jõulurahu tava ulatub 17. sajandisse ning kuulub Eesti,
Soome ja Rootsi õigusriikluse
ühisaega. Traditsioon sai alguse Rootsi kuninganna Kristiina valitsusajal aastail 1632
-1654. Jõulurahu väljakuulutajaks oli tavapäraselt linnapea
või raesekretär linna keskväljakul. Väljakuulutamise aeg on
traditsiooniliselt jõululaupäeva
keskpäeva eelsed ja järgsed
minutid.
Valla juht luges ette Rootsi kuninganna Kristiina käsusõnad:

„Homme, kui see Jumalale on
meelepärane, jõuab kätte meie
Issanda ja Lunastaja armurikas sünnipäev. Ja sellepärast
olgu nüüd välja kuulutatud
üleüldine Jõulurahu, ja olgu
kõik asjaosalised üles kutsutud
seda püha pühitsema sobiliku
hardusega, ja ka muidu ennast
üleval pidama rahulikult ja viisakal kombel.
Kes aga selle rahu vastu eksib
ja Jõulurahu seadusevastase
või ka ebasobiva käitumisega rikub, seab ennast sellega
raskendavate asjaolude kätte
süüdi ja langeb karistuse alla,
nagu seda igaühe kohta Seadus ja korraldused ette näinud
on. Ja lõpetuseks olgu kogu
riigi elanikkonnale soovitud
rõõmurikkaid Jõulupühi ja
Jõulurahu, mis kestku terves
riigis kanutipäevani 13. jaanuaril.“„JT“

Jõhvi vallavalitsus korraldab fotovõistluse
«Jõhvi on minu kodu».

Konkursil osalevad temaatilised fotod Jõhvi vallast. Kõik
konkursile esitatud fotod peavad olema pildistatud Jõhvi
valla territooriumil.
Parimate fotode eest on välja pandud rahalised auhinnad:
I koht 150 eurot, II koht 100 eurot), III koht 50 eurot).
Konkursi tingimused:
Osaleda võivad kõik fotohuvilised, foto esitaja vastutab foto
kasutamise õiguste eest.
Fotol võib kujutada linna olemust, kultuuri, arhitektuuri,
linlasi jne.

Üks osaleja võib esitada ühe foto
Tähtaeg on 3. jaanuar 2019.
Esitage fotod Jõhvi valla Fbacebooki lehel postituse all
kommentaarides.
Laikige ilusamad fotod ning valige võitjad!
Edukat osalemist konkursil!

Esitage oma kodu või korterelamu konkursile
hiljemalt 3. jaanuaril 2019.
Palun saatke foto(d) ja/või videoid jõuluks kaunistatud
kodudest e-posti aadressile jevgenia.parv@johvi.ee
Lisage kandideeriva elamu/korterelamu postiaadress,
omaniku nimi ja kontaktandmed.

Hea Jõhvi valla elanik!

Komisjon hindab konkursile esitatud eramuid ja
korterelamud ning valib 14. Jaanuariks nende hulgast
välja kõige kaunimad.
I koht – 300 eurot
II koht – 200 eurot
III koht – 100 eurot

Jõhvi vallavalitsus kuulutab välja võistluse
„Kõige kaunim jõulukodu».
Konkursi raames selgitatakse välja ja tunnustatakse jõuluks
kõige kaunimalt ehitud elamu/korterelamu fassaad.

Muutus
vallavalitsuse
koosseis

Jõhvi vallavalitsus muutus
taas väiksemaks. Valitsuse
koosseisu kärbiti töö
optimeerimise eesmärgil.
Vallavolikogu otsusega
on valitsuse koosseisus
endise kuue liikme asemel
neli - vallavanem ja kolm
abivallavanemat.
Ametist lahkunud Jelena
Bezvoditskaja asemel
valiti abivallavanemaks
Aleksei Naumkin. Tänu
muutustele vabaneb valla
eelarves umbes 40 000
eurot, mis suunatakse
alates järgmisest aastast
pensionäride juubelitoetuse maksmiseks.

Pressinõukogu:
Põhjarannik ei
eksinud

Tähelepanu: KONKURSS! Fotokonkurss Facebookis «Jõhvi on minu kodu»
Head Jõhvi valla elanikud!

Uudised

Edu!

Novembri keskpaigas palus
Jõhvi vallavalitsus Pressinõukogult hinnangut
Põhja-rannikus käesoleva
aasta 27. oktoobril ilmunud
loo kohta, mille pealkirjaga
„Jõhvi võim lasi kogenud
lasteaiajuhi päeva
pealt lahti“ ei saanud
vallavalitsus nõus olla.
Pressinõukogu hindas lugu
ajakirjanduslike reeglite
järgi ja leidis, et pealkiri
ei olnud eksitav, sest
Sipsiku lasteaia direktor
pidas õppealajuhataja
vallandamisotsuse tegemisel nõu vallavalitsusega.
Vallajuhi Martin Repinski
sõnul peeti lasteaia
juhi Raili Oksaga küll
nõu, kuid talle soovitati
leida teisi võimalusi, et
tekkinud olukorda lahendada. See oli põhjus,
miks vallavalitsus pidas
Põhjarannikus avaldatud
loo pealkirja ekslikuks ja
oli häiritud, et vald artiklis
sõna ei saanud.
„Kuid me austame
Pressinõukogu otsust, sest
tahame minna uue hooga
uude aastasse,“ sõnas Repinski. „Põhjarannikul on
meie maakonna elu kajastamisel tähtis roll, mistõttu soovime ka lehele edu
ning häid mõtteid uueks
aastaks.“
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Aastalõpuintervjuu vallavanemaga: mida rohkem
sallivust, seda parem on meie elu
Käes on detsembri viimane nädal, mil on paras aeg teha möödunud
aastast kokkuvõtteid ja avada uue aasta plaane. Rääkida sellest, mis on
tehtud ja mis teoksil, kriitikast ja edukatest projektidest – ajame juttu
Jõhvi vallavanema Martin Repinskiga.
Aasta on olnud väga värvikas, kas pole? Suvel loodi
uus koalitsioon ja teie asusite
oma praegusesse ametisse,
lahkudes Riigikogu liikme
kohalt. Nagu ma tean, siis
loobusite isegi seaduslikust
kompensatsioonist.
Jah, kõik on õige. Kui saadik
lahkub ametist enne volituste lõppu, on seadusega talle
ette nähtud kolme kuupalga
suurune hüvitis (volituste lõppemisel makstakse hüvitist
kuus kuud). Need umbes kümme tuhat eurot jäid Riigikogu
eelarvesse, kuna loobusin
kompensatsioonist. Leidsin, et
kui alustan tööd vallavalitsuses, siis ei ole õige saada
mingisugust raha oma eelmisest töökohast. Seda enam, et
asusin tööle umbes sama suure
palgaga ametis. Mulle tundub,
et see oli aus ja loogiline asjade
käik.
Vallajuhiks saades pidite
koheselt taluma kriitikat ja
elama üle traditsioonilise
umbusaldusavalduse, mille
korraldamine
on
Jõhvis muutunud juba regulaarseks. Umbusaldus kukkus läbi, kuid kriitika jäi?
Miks on olnud palju kriitikat ja
sellega kaasas käivaid hirme?
Lihtsalt sellepärast, et Jõhvit
pole kordagi juhtinud üks erakond. Kui keskerakondlased
tulid võimule, siis tõmbasid
inimesed paralleele, võrdlesid,
neil olid mingisugused kartused. Peale selle, et meil oli
vaja teha tööd – käivitada projekte, mis olid pidevate kriiside
tõttu Jõhvi võimuladvikus
jäänud seisma –, pidime tõestama, et asusime tööd tegema
Jõhvi valla heaks, mitte tulnud
mängima poliitilisi mänge.
Milliseid
etteheiteid
on
opositsioon teile teinud?
Esiteks on meile ette heidetud,
et me võtame tööle „omasid“.
Teiseks „raiskavat“ me valla
vahendeid. Mõlemad etteheited ei ole tõsiselt võetavad ja

neid on kerge lükata ümber.
Mis puudutab esimest etteheidet, siis praegusel momendil
vähemalt minu andmetel ei ole
me võtnud tööle ühtegi keskerakondlast. Veelgi enam, oleme spetsialistina tööle võtnud
ühe Reformierakonna liikme.
Nii nagu ette nähtud, korraldame ametikohade täitmiseks
konkursse, mille käigus hindame, kuivõrd inimene vastab
antud kohale esitatud nõuetele
ja võtame vastu heakskiitva
või eitava otsuse. Me ei hinda
inimesi parteilise kuuluvuse,
rahvuse ega „lojaalsuse“ järgi.
Tahaks ka, et „rahvuslikest
mängudest“ poliitikas juba
loobutaks ja et rahvuslikud küsimused, mis kerkivad tavaliselt üles enne valimisi, jäetaks
kõrvale. Oluline on aru saada,
et sõltumata rahvuslikust kuuluvusest oleme ühe piirkonna
elanikud ja mida paremini üksteist mõistame ja mida sallivamad oleme üksteise vastu, seda
parem on meie elu tervikuna.
Olete ise samuti pärit mitmerahvuselisest
perekonnast...
Minu ema on eestlanna, kes
kaotas varakult oma vanemad.
Teda kasvatas üles vene perekond, kus ta nii öelda venestus
ja unustas eesti keele, mida
ta praegu uuesti selgeks õpib.
Minu isa on pooleldi venelane,
pooleldi valgevenelane. Minu
abikaasa on eestlanna. Pojaga
räägin vene keeles, naisega
eesti keeles. Leian, et see on
normaalne ja loomulik.
Arvan, et pole mõtet rahvuslikke küsimusi võimendada.
Isegi kui need on poliitiliste
mängude huvides, siis nagu
juba mainisin, siis ei tule need
vallale kasuks.
Mis puudutab „laristamist“,
siis investeeringud tulevad,
vald areneb ja valla laenukoormus on aasta lõpuks võrreldes
algusega vähenenud 44,1 protsendilt 18,5 protsendile. Oma

osa on selles Jõhvi kontserdimaja rendimaksete väljaarvamine üldisest laenukoormusest, kuid üldine trend on
languse suunas. Märgin ära, et
omavalitsuste netovõlakoormus võib olla kuni 60 protsenti
aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Nii et me ei raiska raha
ja pole korrektne meid selles
süüdistada.
Räägime täpsemalt investeeringutest ja projektidest,
mida on õnnestunud juba
ellu viia, kas siis osaliselt või
täielikult.
Alustatud on Jõhvi pargi renoveerimise esimese etapiga.
Tegemist on suure projektiga,
millega vald tegeleb kompleksselt.
Peame
läbirääkimisi, et saada riigilt raha Narva
maantee kordategemiseks. See
on põhiline tee, mida kasutavad nii meie oma elanikud kui
ka linna külalised, seda läbivad
bussiliinid ja seda mööda liiguvad raskeveokid. Saime raha
Pargi tänava korrastamiseks
ja nagu näete, siis see on juba
korda tehtud. Paralleelselt viime veel läbi mitmeid projekte,
mis on Jõhvile olulised.
Rõhutan pidevalt, et meie eesmärgiks Jõhvi arengu planeerimisel ja projektide läbiviimisel
on muuta Jõhvi elukeskkond
selliseks, et siin tahaksid elada pered ja et noored tuleksid
pärast õpingute lõppu siia tagasi.
Niisiis suunate ressursse laste ja noortega seotud valdkondadesse?
Täpselt. Sel aastal avas uuesti
uksed vene põhikool, meil on
suurepärane riiklik gümnaasium, järgmise kahe aasta
jooksul ehitatakse uus eesti
põhikool.
Jõhvis on väga head huviringid, tugevad sporditreenerid,
spordikoolid ja spordihall.
Kõik see on väga oluline, nii
nagu ka kõik muu, mida vald
toetab. Toon näiteks sünni-

toetuse, mis tõuseb alates jaanuarist vallavolikogu heakskiidul kolmekordselt 750 eurole. Seda makstakse kolmes
võrdses osas: 250 eurot kohe
pärast väikese ilmakodaniku
sündi, sama palju lapse aastaseks ja kaheaastaseks saamisel. Muidugi tingimusel, et
pere elab terve selle aja Jõhvis.
Peale selle oleme veendunud,
et lastele ja noortele tuleb
eraldada rohkem linnaruumi –
ehitada mänguväljakuid, skateparke ja muud sellist. Nagu
varem on olnud juttu, avame
järgmisel aastal Jõhvis neli
uut avalikku mänguväljakut ja
ühe Tammikus. Uuendatakse
Sipsiku lasteaia territooriumi.
Meil on käsil veel mitmeid
lastele ja noortele suunatud
projekte. Tahame taaselustada
noorteparlamendi, mis alustab
aktiivset tegevust juba alates
uuest aastast.
Kindlasti ei saa öelda, et vald
toetab ainult noori?
Loomulikult mitte. Me ei tohi
unustada ka eakaid, kes on pikki aastaid töötanud Jõhvi heaks
ja kelle ideed ja entusiasm kajastuvad kodupiirkonna arengus. Pakume pensionäridele

uusi üritusi ja toetame neid,
mis on aastatega kujunenud
traditsiooniks. Peale selle
hakkame elanikele alates 70.
eluaastast maksma iga viie aasta tagant 70 euro suurust niinimetatud juubelitoetust, mis
on valla poolt väikeseks juubelikingiks.
Mis puudutab veel suuri projekte, siis lõpuks ometi algas
mahuka Pargi kaubakeskuse
ehitus. Peale selle keerlevad
mõtted veel uue raamatukogu
ümber, et see oleks kaasaegne
ja ligitõmbav. Kui jääb peale
otsus ehitada uus raamatukogu, siis anname vabanevad
ruumid meie teatritele – Tuuleveskile ja Lepatriinule.
Mida pole veel jõudnud teha?
Millistele probleemidele tuleb vallal leida uuel aastal
lahendus?
Me ei ole jõudnud korda teha
raudtee jaamahoonet, mis on
alles läbirääkimiste küsimus.
Kõige parem on, kui bussi- ja
raudteejaam asuksid lähestikku, sest siis on võimalik
paremini ühildada bussi- ja
rongiliiklust. Sinna juurde
võiks ümber kolida linna turu, mis oleks infrastruktuuri

arvestades loogiline samm.
Me ei ole veel jõudnud ka
kokkuleppele, kuhu rajatakse
raudtee ületamiseks tunnelid-ülekäigud, kuid vähemalt
üks neist peaks loogiliselt
asuma ABC kaupluse ja teine
Konsumi juures.
Kõige olulisem on praegu
minna edasi varasemate algatustega, kuna meil on vaja stabiilsust pikaajaliste projektide
elluviimisel. Ainult sel moel
jõuame heade tulemusteni.
Mida soovite Jõhvi valla
elanikele uueks aastaks?
Soovin kõigile head vana aasta
lõppu ja palju kordaminekuid
uuel aastal. Soovin, et leiaksime üksmeele Jõhvi edasiste
arengute osas ja seepärast
ootan juba aasta alguses kõiki
Jõhvi valla elanikke avaldama
arvamust Jõhvi staatuse üle.
Meie elu muutub üheskoos
paremaks, kui panustame selleks häid ideid või teeme midagi omalt poolt ära, kas või midagi väikest, mis teeb rõõmu
meile endile ja meie lähimatele
inimestele.
Jevgenia Parv

Tiit Tartlan lõpetab oma pika ja eduka sportlaskarjääri
65aastane Jõhvi läbi aegade edukamaid
sportlasi Tiit Tartlan kogus veteranide maailmameistrivõistlustelt Kreeka-Rooma maadluses
kolm kulda, seitse hõbedat ja 11 pronksi.
Lisaks maailmameistrivõistluste medalitele on ta võitnud
veteranide maailmamängud ja
saavutanud kaks kulda veteranide Euroopa mängudel.
„Ma oleks neid kogunud veelgi, kuid maadluses otsustati,
et tiitlivõistlusi korraldatakse
edaspidi vaid kuni 60aastastele, sest matil tehtav pingutus
muutub vanemas eas eluohtlikumaks. Ma ise küll tunnen, et võiks vähemalt 10

aastat maadelda,” rääkis Tiit
Tartlan, keda Jõhvi vallavalitsus tänas pikaaegse eduka
sportlastee eest tänukirjaga.
Nooruses tuli Tiit Tartlan 1978.
aastal Kreeka-Rooma maadluses Eesti meistriks ning N.
Liidu maanoorte meistrivõistlustelt sai ta kaks hõbedat ja
ühe pronksi. Maadlusveteran tunnistas, et kuna ta tollal
spordis suuremat väljundit ei
näinud, siis vahepeal „elu läks

nii, nagu läks”. Oma noorusaja praegu tuntuimaks sparringupartneriks nimetas ta Virumaa
edukaimat ärimeest Oleg Grossi.
Uuesti sai ta spordis innustust
1993. aastal, kui sai teada, et veteranidele tehakse maailmameistrivõistlused, ning 1998.
aastal saigi ta oma esimesed
maailmameistrivõistluste medalid: Kreeka-Rooma maadluses
kulla ja vabamaadluses hõbeda.
Eduka esinemise eest on ta
valitud 2000. aastal maakonna parimaks meessportlaseks,
sel aastal sai ta ka kulla Eesti
meistrvõistlustel sumos. Oma
elu olulistemate tunnustuste
sekka loeb ta ka kaitseväelt,

kelle värve ta pikka aega
kaitses, saadud teeneteristi.
Oma kireva (sportlas) elu
plaanib ta panna raamatukaante vahele. „Koos Raimo Aasaga on see praegu
koostamisel,” sõnas Tartlan.
Kuigi tiitlivõistlusi enam
temavanustele ei korraldata,
käib Tiit Tartlan maadlusvõistlustel, kus ealist piirangut ei
ole. Nii võitis ta detsembrikuus
Lätis Pauskas korraldatud veteranide maadlusvõistluse.
Täname Tiitu panuse eest Jõhvi
valla spordielu edendamisel
ja Jõhvi nime viimisel suurde
maailma.
„JT”
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Elanikud otsustavad Jõhvi staatuse üle: olla või
mitte olla linn?
Jõhvi vallavalitsuse algatus muuta Jõhvi staatust ei lähe mingil juhul jõhvilastest mööda.
Eelkõige elanikud ise otsustavad 6.-26. jaanuaril
korraldataval rahvaküsitlusel, mida vastata küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse
liigi muutmist Jõhvi linnaks?“.
Ametlikult võtab otsuse valla
staatuse muutmise kohta vastu
muidugi Jõhvi vallavolikogu.
Kuid vallavanema Martin Repinski sõnul on koalitsioon
otsustanud hääletamisel hääletada vastavalt sellele, millise
otsuse teeb enamik hääletusel
osalevatest Jõhvi elanikest.
„Mitte mingil juhul ei soovi me
peale suruda oma arvamust.
Kuigi mina isiklikult arvan,
et Jõhvi uuesti linnaks nimetamine on vajalik ja oluline.
See on vajalik maakonna keskuse maine seisukohalt, aga ka
puhtalt emotsionaalselt: paljud
elanikud mäletavad aega, mil
Jõhvist sai eraldiseisev linn.
Peale selle elab Jõhvi linna
mõttelistes piirides üle kümne
tuhande, väljaspool seda umbes kaks tuhat elanikku,“ toob
Repinski välja poolt-argumendid, rõhutades, et idee algatada
Jõhvi linna staatuse muutmine
pole kerkinud üles niisama,
vaid on otsene tagasiside elanikelt endilt, kes on seda soovinud.
Tasub välja tuua, et Jõhvis töötati välja dokument,
mis paneb paika, kuidas

rahvaküsitlusi läbi viiakse.
Tegemist on esimese ja ainsa
omataolisega Eestis, mis on
vastu võetud omavalitsuste
tasemel, kuna ülejäänud omavalitsused tegutsevad üldise
seadusandluse järgi. Määruses on täpselt ja selgelt kirjeldatud kõik kriteeriumid ja
tingimused, mis on vajalikud
rahvaküsitluse läbiviimiseks.
Jõhvi vallavalitsus kutsub kõiki hääletusest osa võtma. Iga
elaniku arvamus loeb!
„Igaüks hääletab nii, kuidas
ta õigeks peab. Eelkõige see
on tähtis. Ainus, mida ma ei
tahaks, on see, et jätkub ei tea
kellele kasulik paanika, mille
käigus on hakatud rääkima,
et linna staatuse muutmisel
kaotab Jõhvi toetusi ja riiklike
privileege, või et tegemist on
esimese sammuga ühinemisel
Kohtla-Järvega. Tegemist on
järjekordsete väljamõeldistega
– meie ülesandeks on tagada,
et Jõhvi oma staatuse linnaks
muutmisel mitte midagi ei
kaotaks. Lisaks võin öelda, et
Jõhvil ei ole plaanis ühineda
Kohtla-Järvega.
Ühinemise osas lähtume ela-

nike arvamusest, mistõttu oleme selles küsimuses vaatamas
Toila suunas,“ sõnas Repinski.

mise vastu, siis vallavalitus ei
kavatse hakata vastupidist otsust läbi suruma.

„Tahaks pöörduda opositsiooni
poole palvega mitte külvata
paanikat ja eksitada faktidega,“ toonitas Repinski, lisades
veel kord, et juhul kui rahvas
hääletab Jõhvi staatuse muut-

Antud rahvaküsitlus ei jää
esimeseks ja viimaseks, kuna
vald kavatseb edaspidigi viia
läbi küsitlusi, mis selgitavad
välja elanike arvamuse ühes
või teises olulises küsimuses.

Hääletamisest osavõtmiseks
peab hääletaja olema vähemalt
16-aastane ja tema elukohaks
peab olema registreeritud
Jõhvi vald. Küsitlus loetakse
läbiviiduks, kui selles osaleb
vähemalt 20 protsenti Jõhvi
elanikest.
Rahvaküsitluse
läbiviimist
korraldava Jõhvi vallavolikogu

määrusega saab tutvuda Riigi Teataja veebiportaalis (või
sisestades otsingumootorisse
määruse pealkirja „Rahvakorraldamise kord Jõhvi vallas“).
https://www.riigiteataja.ee/
akt/425092018065
JT

LINN või VALD?
Hea Jõhvi valla elanik!
Otsustad Sina!
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla
haldusüksuse liigi muutmisega seoses
ajavahemikul 6. – 26. jaanuar 2019 ülevallalise
rahvaküsitluse järgnevalt:
1) elektrooniline küsitlus veebikeskkonna
VOLIS kaudu ajavahemikul 6. jaanuar 2019
kell 00:01 kuni 24. jaanuar 2019 kell 23:59;
2) küsitluslehe täitmisega:
• 6. jaanuaril 2019 vallavalitsuses aadressil
Jõhvi linn, Kooli 2, ajavahemikul 13:00 – 15:00;
• 8. jaanuaril 2019 Jõhvi Kontserdimajas
aadressil Jõhvi linn, Pargi 40, ajavahemikul
12:30 – 14:30;
• 9. jaanuaril 2019 Jõhvi Gümnaasiumis aadressil
Jõhvi linn, Hariduse 5B, ajavahemikul 12:50 – 13:50;;
• 11. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Jewe
aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 8, ajavahemikul
15:30 – 19:00;

• 12. jaanuaril 2019 Grossi toidukaupade kaupluses
aadressil Jõhvi linn, Tartu mnt 15, ajavahemikul
10:00 – 14:00;
• 25. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Tsentraal
aadressil Jõhvi linn, Keskväljak 4, ajavahemikul
15:30 – 19:00;
• 26. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Jewe
aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 8, ajavahemikul
10:00 – 14:00;

• ajavahemikul 14. – 24. jaanuar 2019 vallavalitsuses
aadressil Jõhvi linn, Kooli 2 vallavalitsuse tööaegadel
(E – K 8:00 – 16:30, N 8:00 – 18:00 ja R 8:00 – 15:00
lõuna igal päeval 12:00 – 12:30).
Hääletada saab alates 16. eluaastast. Kaasas peab
olema isikut tõendav dokument.

Küsitlusel saab vastata küsimusele
„Kas toetate Jõhvi valla
haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?”

SINU ARVAMUS LOEB!

Uudised
Jõhvi uurib Toila vallaga ühinemise
võimalusi
18. detsembril moodustas Jõhvi vallavalitsus komisjoni
eesmärgiga hinnata Toila vallaga liitumise plusse ja
miinuseid.
Komisjon koostab aruande võimaliku ühinemise kohta
järgmise aasta 29. märtsiks.
Kui ühinemine osutub komisjoni hinnangul elanikele
kasulikuks, siis jääb vallavolikogu otsustada, kas alustada Toila vallaga sel teemal läbirääkimisi või mitte.
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Tuuleveski teater: 30 aastat laval
Tuuleveski teater tähistas mööduval aastal oma
30 aasta juubelit. Iga aastaga on lasteteatri
elu muutunud rikkalikumaks ja külastatavate
festivalide geograafiline ulatus muutunud
laiemaks.
„Praegune hooaeg on olnud väga
tegevusrohke. Augusti alguses
avasime selle külaskäiguga
rahvusvahelisele nukuteatrite
karnevalile, mis sel aastal
korraldati Jekaterinburgis. Meid
kutsuti sinna külalisesinejana
ja me viisime sinna Amela
Vutšenovitši etenduse „Kolm
rock`n`roll`i põrsakest“, millega olime Poola teatrifestivalil
pälvinud esikoha. Pärast seda,
tähistades juubelit, sõitsime
Kaliningradi rahvusvahelisele
nukuteatrite festivalile „Petrovsky Balagan“, mida korraldatakse kord kahe aasta
jooksul. Esinesime seal edukalt
Amela Vutšenovitši näidendiga
„Sinise mere ääres“,“ räägib
teatri direktor Valentina Fursova.
Kohe pärast seda suundus
Tuuleveski Moskva lähedale
Eesti kultuuri päevadele, kuhu
kutsuti näitlejaid, et tutvuda
eesti teatriga. Trupp esines seal
näidendiga „Maša ja karu“.
Kuidas jääb aga kohaliku
vaatajaga? Muidugi ei jäta
Tuuleveski tedagi tähelepanuta.
„Festivalide vahelisel ajal
sõidame
külalisetendustega
ringi igal pool. Praegusel hetkel

valmistume väljakuulutatud
uusaasta etenduseks „Havi
käsul“, mida on teatri eluea jooksul lavastatud üle
400 korra. Esietendus toimub kontserdimajas 29. detsembril,“ sõnab Valentina.
Näidend valmib hiina muinasjuttude motiividel, selle lavastab Sankt Peterburi teatriülikooli nukuteatri neljanda
kursuse üliõpilane. Samast kateedrist pärineb stenograafia ja
nukkude ettevalmistus.
„Hea meelega anname võimaluse teatris oma diplomitööd teha. See on kasulik
mitmest küljest. Esiteks on
see kasulik meie näitlejatele,
töötada koos noorte lavastajatega, samuti on see kasulik
noortele, kes saavad teha
koostööd professionaalse teatriga,“ selgitab Tuuleveski
direktor.
Sel hooajal ootab väikeseid
ja suuri vaatajaid etendus
„Küürselg-sälg“. Uut hooaega
plaanib Tuuleveski avada
näidendiga „Tuhkatriinu“, mille lavastaja on Bulgaariast ja
nukumeister Lätist.
Jevgenia Parv

Huvitavad faktid
30 aasta jooksul on teater lavastanud kokku 78 etendust,
mida näitlejad on mänginud üle viie tuhande korra ja mida
on vaadanud üle 1 100 000 vaataja.
Igal aastal annab teater külalisetendusi üle Eesti.
Tuuleveski teater on rahvusvahelise laste- ja noorteteatrite
assotsiatsiooni (ASSETEJ) ja rahvusvahelise nukuteatrite
liidu (UNIMA) liige ja kuulub Eesti teatriliitu.
Teater annab heategevuslikke etendusi.

Teatri tegevust toetavad Jõhvi vallavalitsus ja kultuuriministeerium.
Aeg-ajalt näitlevad teatri näitlejad filmides, teevad
loomingulist tööd teistes teatrites ning osalevad erinevates
teatriprojektides. Nad esindavad edukalt meie riiki suurematel
festivalidel ja teatrifoorumitel.
Teater on andnud etendusi Saksamaal, Venemaal, Lätis,
Taanis, Indoneesias, Taivanis, Serbias, Bosnias ja
Hertsegoviinas, Kasahstanis, Poolas.

Päästeamet soovib ohutuid pühi
Aastavahetuse lähenedes tasub kindlasti üle korrata, et
pürotehnikaga tuleb ümber
käia äärmise ettevaatlikkusega,
tähelepanelikkuse ja kõrgendatud ohutajuga. Sellega seose tuletavadki Päästeamet ja
Tehnilise Järelevalve Amet
(TJA) meelde, et pürotehnika
kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid ja tegutseda vastavalt kasutusjuhendis toodule.
Pürotehnika
väärkasutamine
võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi- põlenguid
ja vigastusi (põletusi, kuulmisja nägemiskahjustusi jms).
Päästeamet rõhutab, et lendu
läinud rakett ei jää kunagi
taevasse, vaid tuleb alla ja
mõnikord võib ka tulekahju
põhjustada.

Veenduge, et:
n ilutulestiku tegemiseks on
valitud ohutu koht. Arvestama
peab kaugusega nii inimestest
kui ka hoonetest. Kindlasti ei
tohiks rakette süüdata majade
vahel ning vahetus läheduses,
rakett suunata ohutus
suunas pürotehnilised tooted
tuleb tulekindlal alusel kindlalt
fikseerida, et pärast süütamist
ei kalduks nad kõrvale

n süütenööri süütab üks
inimene ning teised peaksid
olema ohutus kauguses
n pürotehniline toode on
ohtlik ning võib tekitada
kehavigastusi ning põletusi
n alati tuleb läbi lugeda
tootega kaasas olev
ohutusjuhend
n veenduge, et teie rõdudel
ei oleks tuleohtlikku prahti, mis
põleva raketiga kokkupuutel
kergesti süttida võib.
n Pürotehnilise toote
ostmisel ja kasutamisel
tuletab TJA meelde, et
tähelepanu tuleb pöörata
järgnevale:
n Pürotehnilist toodet
osta ainult selleks vastavat
luba omavast müügikohast.
Ära osta tooteid turult või
suvaliselt isikult tänaval;
n Tooteid hoia kuivas,
ohutus ja lastele kättesaamatus
kohas;
n Kontrolli enne toote
kasutamist, et sellel poleks
mehaanilisi vigastusi,
vigastatud toode tagasta
müüjale;

n Vali toote kasutamiseks
õige aeg ja koht, arvestades
nii öörahu, ilmastikuolude
kui toote ohutu kaugusega
inimestest, hoonetest ja
sõidukitest;
n Ära kasuta tooteid
alkoholijoobes;
n Ära viska toodet
tulekoldesse ega inimeste või
loomade suunas;
n Kasuta toodet üksnes
kasutusjuhendis ettenähtud
viisil (ohumaa, süütamise viis,
vanusepiirang);
n Ilutulestiku tegemisel
ära hoia toodet käes ega
kummardu selle kohale;
n Kui toode ei rakendu,
oota vähemalt 10-15 minutit
enne selle üles korjamist. Ära
jäta sellist toodet vedelema
ega viska prügikasti, vaid
tagasta müüjale.
n Lisaks on oluline
selgitada lastele pürotehniliste
toodetega seotud ohtusid,
vanusepiiranguid ning näidata
eeskuju ilutulestiku ohutul
käsitsemisel.

Kas jõulupuu süttimine
on päriselt ka võimalik?
Internetist
leiab
mitmeid
videoid, kus kodune turvakaamera on salvestanud jõulupuu süttimise. Sarnaseid juhtumeid on olnud ka Eestis.
Jõulupuu muutub tubastes tingimustes üsna kiiresti kuivaks.
Puule elusat tuld külge riputada ei tasu. Tuppa toodud
kuuskedel, olgu nad siis
naturaalsed või plastmassist,
soovitab Päästeamet kasutada
LED lampe. Pea sama ohtlik
kui küünal, on ka tavalise
hõõglambi, mitte LEDiga töötav jõuluehe. Nimelt muutub
hõõglamp kasutades palju
tulisemaks kui LED, tuline
lamp aga soojendab teisi asju,
näiteks kuuseokast. Toas püsti
olev kuusk süttib sädemest
lausleekidesse kõigest kolme
sekundiga.
Kindlasti peab enne elektriküünalde kasutamist veenduma, et juhtmed on terved.
Esimese asjana tuleks kindlasti
kõik juhtmed üle vaadata, kas
need on terved ja korralikud.
Äkki on nad kahjustada saanud
eelmisest korrast, kui need
näiteks õuest maha võeti.

Samuti tuleb olla ettevaatlik
uute jõuluehete tellimisega.
Trend on see, et inimesed
tellivad eBayst ja AliExpressist endale Eestisse elektriseadmeid, aga nad peavad
olema veendunud ka selles,
et kõik vastaks nõuetele ja
et seadmed ei oleks vigased,
soovitav on osta elektrilisi
jõuluehteid ikkagi poest kohapealt, kus kvaliteet on
kontrollitud ja jõuluehteid on
võimalik ise uurida.
Oluline on jälgida, et vooluvõrk poleks üle koormatud
– ülekoormatud pistikud ja
pikendusjuhtmed on kindlasti üheks ohuallikaks majapidamises.
Jõulude
ja
aastavahetuse
periood on päästjatele tavaliselt kiire aeg. Tänavu on

detsembris tules hukkunud
juba 7 inimest. Päästeamet
kutsub kõiki üles pühade ajal
ohutult käituma ja aitama ka
neid, kes ise kõigega hakkama
ei saa. Külastage oma üksi
elavaid vanemaid sugulasi ja
märgake abi vajavaid inimesi.
Kortermaja elanikud peavad
arvestama ka sellega, et kortermajas levib tuli kiiresti
ja tuli ei tunne piire – seega
on põlema läinud kuusk
ohuks tervele selle maja
elanikkonnale. Kõige kiiremini
annab põlengust märku suitsuandur. Ideid turvalisteks jõulukinkideks leiab ka Päästeameti Facebooki lehelt.
Ohutut pühade aega!
Päästeamet
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Fotouudis

Tammikus süüdati kolmas advendiküünal

16. detsembril süüdati
Tammiku rahvamaja
ees pidulikult kolmas
advendiküünal. Seda
sündmust tähistati Zerkala tulešõu
ja laste jõulupeoga.
Tervitussõnu edastasid Jõhvi vallavanem
Martin Repinski ja
Eesti metodisti kiriku
pastor Artur Põld.

Jõhvi muusikakool tähistas 65 aasta juubelit

14. detsembril tähistas Jõhvi muusikakool
oma 65 aasta juubelit
piduliku kontserdiga
Jõhvi kontserdimajas.
Lavalt kõlasid õnnitlused ja tänusõnad
pedagoogidele nende
poolt tehtud töö eest,
erinevas vanuses
muusikakooli õpila
sed laulsid ja mängisid
muusikainstrumentidel.
Muusikakool avas
oma uksed 1953. aasta
detsembris Ahtmel,
kus koolile eraldati
keskkooli ruumides
kaks klassi. Kolme
aasta pärast kolis kool
Jõhvi, kus see oli pidevalt kasvava õpilaste
ja õpetajate arvu tõttu
sunnitud veel mitmel

korral asukohta vahetama. Alles 1970. aastal
sai muusikakool oma
käsutusse hoone, kus
tegutses ühtekokku 35
aastat. Alates 2005. aastast asub kool kontserdimajas.
Tänasel päeval õpib
Jõhvi muusikakoolis
200 õpilast ja töötab 25
pedagoogi, kellest 16 on
kooli enda vilistlased.
„JT“
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Kultuurikalender
Jõhvi keskväljakul

31. detsembril kell 15.00 ühistantsimine «Eesti
tantsib» (tantsu õppimine ke. 14.00-15.00)
31. detsembril kell 22.30 EV !00 juubeliaasta
lõpetamine «Sajaga edasi, Jõhvi!»

Vabadussõjas langenute ausamba juures
3. jaanuaril kell 10.30 Relvarahu aastapäeva
mälestusminutid

Jõhvi kontserdimajas
5. jaanuaril kell 17.00 Danceshow «Elu teispool
reaalsust»
8. jaanuaril kell 12.00 valla eakatele
uusaastakontsert(venekeelne). Kutsied jagab
sotsiaalteenistus.
10. jaanuar kell 17.00 Noorteõhtu «vana uus aasta»
29. jaanuar kell 10.30 Ida-Virumaa õpilasetlejate
konkurss

Raekoja saalis
6. jaanuar kell 13.00 Eri rahvuste klubi
«Landõs»
27. jaanuar kell 13.00 eakate klubi «Hõbejuus»
Linnagalerii
Teisipäeval, 8. jaanuaril kell 16.00 avatakse Eduard
Zentsiku näitus «Maagia», mis jääb avatuks
30.01.2019.

KONTSERDIMAJA ÜRITUSED
P 27. jaanuar kell 17.00 Jõhvi kontserdimaja
„Meister ja Margarita»
Moskva Mihhail Bulgakovi nimelise teatri etendus
R 8. veebruar kell 19 Jõhvi kontserdimaja
MustonenFest
Gurdjieff Ensemble (Armeenia)
Kunstiline juht Levon Eskenian
Kavas: armeenia rahvamuusika, Gurdjieff, Komitas

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

Head Jõhvi valla elanikud!
Soovime kõigile head vana aasta e
lõppu
ja palju rõõmu uuel aastal!

e

Teie Jõhvi Teataja

e

