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Jüri Ratas: ma ei näe põhjust, miks Jõhvist ei
võiks saada jälle linn, kui elanikud seda tahavad
Tänasel päeval on see seadusega täiesti lubatud. Näiteks
Narva-Jõesuu ühines hiljutise
haldusreformi käigus ümberkaudsete valdadega ja säilitas
pärast ühinemist linna staatuse.
Suheldes elanikega kohtab paljusid inimesi, kes on kahe käega selle poolt, et Jõhvi saaks
uuesti linna staatuse.
Jõhvi vallavanema Martin
Repinski sõnul on sellega
seoses tekkinud mõned probleemid, mille lahendamisel
saab riik aidata. Üks neist
on bürokraatlikku laadi ja
on seotud sellega, et linnaks
saades kaotab Jõhvi riikliku
Leader-programmi finantseeringud, mis on ellu kutsutud
maapiirkondade toetamiseks.
Jõhvi vald saab sellest programmist praegu toetust.
Kuid kui Jõhvile võimaldatakse
linna staatus, siis see võimalus
kaob automaatselt. Samas vallad, kes said sellest programmist toetust, kuid ühinesid linna staatuses omavalitsusega, nii
nagu ka Narva-Jõesuu, saavad
jätkuvalt programmist toetust,
sest neile tehti erand. Eelpoolloetletud asjaolude põhjal
tekib küsimus, miks ei peaks
Jõhvile saama teha erandi?

Ida-Virumaa ringreisil Jõhvit külastanud
peaminister Jüri Ratas
ütles, et kui elanikud
seda soovivad ja
vallavolikogu kiidab
heaks, ei ole
riigil põhjust keelduda
Jõhvile linna staatuse
andmisest.

Peaministri visiit osutus väga
sisutihedaks. Esimesena käis
Ratas tutvumas Jõhvi territooriumil paikneva ettevõttega
Audes, mis toodab mitmesuguseid audiotooteid ja ekspordib
neid paljudesse riikidesse üle
maailma.
Seejärel külastas peaminister
Jõhvi linnastaadionit, mille
järel suundus ta Jõhvi vallavalitsusse, kus valla juhtkond andis talle ülevaate Jõhvi edasis-

test arengutest. Vallavalitsuse
kavandatavad plaanid on ambitsioonikad, kuid reaalsuses
täiesti teostatavad. Alustades
sellest, et kavas on korrastada
linnapark, laiendada staadioni
ja ühendada mitmed alad, et
luua linna elanikele ja selle
külalistele ulatuslik heakorrastatud puhkeala.
Jõhvi on maakonna keskus.
Kuid tegemist on ainsa maakonna keskusega, mis ei ole

linna staatuses. 1990ndate aastate alguses kuulus Jõhvi Kohtla-Järve koosseisu.
Seejärel taastati Jõhvi linnaõigus, kuid reformide käigus sai
Jõhvist 2006. aastal vald, kui
linn ühines eelnevalt Jõhvi
valla moodustanud maa-asulatega. Sel ajal ei lubanud
seadus linna ühinemisel vallaga tekkinud ühendust linnaks
nimetada.

Räägiti ka sellest, et arvestades regiooni eripära, võiks riik
aidata luua toetusskeeme investoritele, kes tahavad Jõhvis
tegutseda, kuid kes on laenu
küsides põrkunud pankade
vastuseisule, kuna viimased
keelduvad ilma vajaliku käenduse või muu tagatiseta laenu
andmast. Ainult sel juhul õnnestub täita tööstuspargid ja
lükata areng regioonis käima.
Ilma tugevate ettevõtete ligimeelitamiseta areng pidurdub.
Peaministri külaskäik Jõhvi
lõppes kohtumisega vallaelanikega, kes kogunesid Jõhvi
gümnaasiumi
aatriumisse,
et saada vastuseid huvipakkuvatele küsimustele. Sellel
kohtumisel osales ka Euroopa
Parlamendi saadik Yana Toom.
Jevgenia Parv

Uudised
Õpetajatele jagati
tänusõnu
8. oktoobril kell 18 toimus
Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi
vallavanema Martin Repinski poolt õpetajatele ja nende
kaaslastele õpetajate päeva
puhul korraldatud vastuvõtt.
Lisaks sõnavõttudele tunnustati üritusel parimaid õpetajaid.
„Paljud inimesed meenutavad
õpetajate päeval oma õpetajaid. See näitab, et õpetaja
amet on meie ühiskonnas üks
armastatumaid,“ lausus Repinski ürituse avasõnades.
Kontsertkavas „Saaremaa
valss“ astusid üles Kalle Sepp
ja Jassi Zaharov.
Vastuvõtule olid kutsutud kõik
valla üldhariduskoolide, lasteaedade, huvikoolide õpetajad
ning kultuuri- ja huvikeskuste
ringijuhid. Samuti Jõhvi Gümnaasiumi ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajad.

Jõhvis tähistati
eakate päeva
9. oktoobril toimus eakate
inimeste päeva puhul Jõhvi
Kontserdimajas pidulik kontsert. Enne seda pöördusid
kohaletulnute poole tervitussõnadega valla esindajad,
kes õnnitlesid kõiki saabunud
tähtpäeva puhul.
„Eakate päeva tähistatakse
mitmel pool maailmas. Sel
päeval tullakse kodukohas
kokku, et väärtustada vanust
ja tunnustada kogemusi, mida
inimesed elu jooksul omandavad. Meie riigis on iga neljas
elanik pensionär. See tähendab, et ühiskonna heaolu sõltub väga palju sellest, milline
on meie eakate käekäik, nende
tervis ja kuidas suudame oma
tegemistesse teid kõiki kaasata,“ kõlasid valla juhtkonna
tervitussõnad.
Pidupäevakontserdil esinesid
lastekoor, sõu-ballett Impulss,
teenelised artistid Anna
Averina ja Juri Ohhotšinski
maailmas tuntud hittidega.
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Juhtkiri

Loomad ootavad: loomade varjupaik Grey Dogs
teenindab ka Jõhvi valda

Regionaaltoetus riigi
seisukohast: korruptsioon
või ikkagi dialoog?

4. oktoobril tähistatakse üle
maailma loomakaitsepäeva.
10. oktoobril külastasid Jõhvi
valla esindajad kohalikku varjupaika ja viisid toitu sealsetele loomadele.
Kohtla-Järve loomade varjupaik Grey Dogs asutati 2001.
aastal.

Riigiprokuratuur lükkas hiljuti otsustavalt tagasi uue poliitilise liikumise Eesti 200 poolt esitatud avalduse, mis seadis kahtluse alla valitsuse eraldatud nn katuserahade seaduslikkuse.

V
arivalitsus, nagu nimetab end praegu veel erakonnaks registreerimata liikumine Eesti 200, pidas valitsuse poolt regioonidele
jaotatavaid eelarvevahendeid ei millekski muuks kui korruptsiooniks. Liikumise eestvedajate hinnangul eraldas valitsus Riigikogu valimiste eelsest eelarvest enam kui 25 miljonit eurot, asetades selle jagamisel väidetavalt esile kitsalt erakondlikud huvid.
Kogu lugu tekitas ajakirjanduses palju kära. Suurt tähelepanu
pöörati ka Jõhvile, eriti mis puudutas hiljutist võimuvahetust.

Varjupaik teenindab tervet
Ida-Viru maakonda. Iga omavalitsusega on sõlmitud eraldi
lepingud. Seadusele vastavalt
hoitakse seal loomi minimaalselt 14 päeva.
Varjupaigas on köetavates
siseruumides viis koertele
mõeldud aedikut ja 15 aedikut välitingimustes. Kassidele

Kui otsustate endale koera või kassi võtta
loomade varjupaigast,
võite alati helistada varjupaiga töötajate
telefoninumbritele 528 1544 või 502 3741.

J

õhvi sai tänu rahajaotusele ligikaudu 400 000 eurot, millega
on plaanis rahastada ühte suuremat projekti – Jõhvi linnapargi
renoveerimist. „Rahajaotamise süsteem on puudulik“, „see
on massiivne valijate häälte ostmine“, paljud meediakanalid
haarasid Eesti 200 väidetest kinni, võideldes väärikalt üleilmse
ebaõigluse vastu.
Vaatame tekkinud olukorda aga tavakodaniku seisukohast. Linnapark ei ole ühekordne projekt. Pargi arendamisest räägitakse
meil (mitte ainult sõnades) juba kümme aastat. Projekt on ambitsioonikas ja kallis, mistõttu on selge, et väiksem omavalitsus ei
jaksa seda iseseisvalt ellu viia. Kuid valitsus jagas vajalikke toetusi, näidates sellega ühtlasi, et Kirde-Eesti kohalikud omavalitsused on õigel teel. Teel, mis eeldab konstruktiivset ja positiivset
dialoogi valitsusega.
Üldiselt võib Ida-Virumaa ja riigi suhetes täheldada viimasel
ajal läbimurret. Suhete soojenemist on näha igal sammul. Üha
sagedamini sõidavad siia ministrid. Senisest tähelepanelikumalt
vaadatakse, mis meil tegelikult toimub, kuidas elavad Ida-Virumaa erinevad piirkonnad ja mida tahavad saavutada. Mis on juba
ära tehtud ja milleks ei jätku lihtlabaselt raha.

Kui nüüd valitsus otsustas leida pargi rekonstrueerimiseks vahendeid,
on senisest enam põhjust loota, et
„unistused“ ja „visioonid“
muutuvad tasapisi reaalsuseks.

“

Paljude aastate jooksul oli rahaliste vahendite jaotamine ametnike pärusmaa, poliitiline mõju jäi selle juures üsna nõrgaks.

Arvestades, et meil on demokraatia, võib sellist olukorda pidada
mõnes mõttes kentsakaks. Rahvas valib poliitikuid, kuid miks ei
või rahva poolt valitud poliitikud osaleda valijate toetamises?
Jõhvi linnapark on siinkohal hea näide. Pole põhjust, miks see
ei võiks saada paigaks, mille üle vallaelanikud on uhked ja mida
kiidetakse linna külalistele. See mõjuks hästi üldisele kuvandile,
mis on piirkonnast pikka aega jätnud mulje kui … ütleme nii,
et äärealast, milles pole midagi häbiväärset. Kui nüüd valitsus
otsustas leida pargi rekonstrueerimiseks vahendeid, on senisest
enam põhjust loota, et „unistused“ ja „visioonid“ muutuvad
tasapisi reaalsuseks.

J

õhvis on traditsiooniliselt kuulunud võim pigem kohalikele
valimisliitudele kui mõnele kindlale erakonnale. Seepärast on
Keskerakonna võimule saamine põhjustanud arusaadavalt palju
kriitikat, millele on hoogu lisanud ka tavalisest suurem kohalike
projektide toetus.
Täpsemalt lahti seletades – alates uute jõudude võimuletulekust
on vald saanud riigilt investeeringuteks enam kui viis miljonit
eurot. Saadud toetust võib vaadata kui „katust“, kuid seda võib
pidada ka asjalikuks dialoogiks. Samas ei maksa unustada, et
riigiprokuratuur on igasugused kahtlused ja süüdistused tagasi
lükanud, kui jättis Eesti 200 avalduse menetlusse võtmata.
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on ruumides soojad toad ja ka
eraldi puurid. Hoolimata sellest, et tingimused varjupaigas
pole pahad, ei maksa unustada,
et varjupaik on ajutine lahendus.
Ideaalis oleks igale loomale
vaja leida oma kodu, sest varjupaik ei saa loomadele koduks jääda.
Varjupaiga juhataja Aleksandr
Kljutšankini sõnul on varjupaiga ootejärjekorras praegu
ligikaudu sada kassi! Tegemist
on kurva statistikaga.
Eriti palju loomi jäetakse tänavale pärast seda, kui lõpeb
suvilahooaeg. Hetkel on varjupaigas ka Jõhvi valla territooriumilt leitud loomi, kes
ootavad uusi omanikke. JT

Kodu ootavate loomade pilte saab vaadata
internetis varjupaiga kodulehelt greydogs.ee.

Ilmad jahenevad, kas sinu kodu süda – küttesüsteem
on puhastatud ja turvaline?
Õige kütmise korral põleb koldes olev küttematerjal hoogsasti, temperatuur koldes
ületab 880°C ja on kuulda iseloomulikku „mürinat“.
Ühel pimedal ja tuulisel õhtul
teatati äreval häälel Häirekeskusesse: „Palun saatke päästjad, meie kodu seina sees miskit põleb, näha on leeke!“
Kohalejõudnud päästjad avastasid, põlesid tahma täis
korstnalõõrid. Majaelanikud
rääkisid, et küttesüsteemi ei
olnud puhastatud väga pikka
aega. Seekord lõppes õnnetus
õnnelikult – inimesed jäid terveks ja kodu jäi alles.
Päästjad soovitasid kiiremas
korras kutsuda korstnapühkija, kes puhastaks tahmast kogu
küttesüsteemi.
Korterelamutes ja ettevõtete
hoonetes peab küttesüsteemi
vastavalt
dokumentatsioonis ettenähtud sagedusele või
vähemalt üks kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija.
Üksikelamus, suvilas ja aiamajas võib küttesüsteemi, nõudeid järgides, puhastada ka ise.
Kord viie aasta jooksul peab

ka eramutes küttesüsteemi puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik.
Tahma tekkimine korstnas,
korstnalõõris, ahjus, pliidis,
kaminas.
Tahm koosneb põlemata puidu
tahketest osakestest, peamiselt süsinikust, mis sisaldab ka
happeid.
Nõgi ehk korstnapigi on tahma
ja puidutõrva segu, mis tekib
puidu vaegpõlemisel. Tahma ja
nõge tekitav vaegpõlemine toimub siis, kui kütmiseks kasutatakse märga puitu, mis põleb
halvasti ja mille põlemiseks
vajalikku temperatuuri ei teki.
Suur osa soojusenergiast kulub puidus oleva vee kuumutamiseks ja aurustamiseks.
Samuti tekib vaegpõlemine
olukorras, kus kütteseadme
siibreid ja kollete tõmbeuksi
kasutatakse valesti – köetakse
poolkinnise siibriga, suletud
koldeuste või muude õhuvõtuavadega. Arvatakse, et

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas
Jõhvit kui läbipaistva andmete esitusega
valda

28. septembril toimunud Andmekaitse Inspektsiooni poolt korraldatud Avaliku teabe päeval pälvis Jõhvi vald aukirja läbipaistva andmete avalikustamise eest valla ametlikul kodulehel.
Hinnati omavalitsuste poolt esitatud teabe vastavust seaduslikele nõuetele, teabe leidmise lihtsust ja asutuse tegevuse
läbipaistvust. Esimese koha saavutas nende nõuete täitmisel
Tartu, teise Türi ja kolmanda Jõhvi.

nii toimub põlemine kauem ja
samast kogusest puidust saab
rohkem soojusenergiat. Tegelikult on aga otse vastupidi, sest
sellise puidu põletamise meetodiga ei saavutata maksimaalset
temperatuuri, osa kütust jääb
põletamata ja kütmise aeg on
pikem. Samal ajal ahi jahtub.
Tahmapõlengu korral süttivad
aja jooksul kogunenud pigi ja
tahm. Pragunenud ja katkise
korstna puhul võib põleng kanduda ka eluruumidesse.
Tahmapõlengu tunneb ära
nii: korsten läheb väga kuumaks, teeb „reaktiivlennuki“
undavat häält, praksub ja ragiseb, tuppa imbub pigi või tahma põlemise lõhna.
Käitumine tahmapõlengu
tekkides
n Piira õhu juurdepääs
küttesüsteemi lõõridesse!
n Pane kõik siibrid, koldeuksed ja muud avad
kinni!

n Teavita tahmapõlengust
Häirekeskust telefonil 112!
n Vett EI TOHI tahmapõlengu kustutamiseks
kasutada!
Lõõrid on kütmise ja tahmapõlengu tõttu väga kuumad,
järsu temperatuuri muutumise
ja plahvatuslikult aurustuva
vee mõjul võib küttesüsteem
saada tugevaid kahjustusi.
Õigesti kütmise reeglid
n Küta ainult kuiva
puiduga!
n Küta alati täiesti avatud
siibriga!
n Ära viska küttekoldesse
kilet, mähkmeid ja tetrapakendeid!
Ohutut kütmist!
Korstnapühkijate kontakte
leiab Eesti Korstnapühkijate
Koja veebist:
www.korsten.ee
Liina Järvi, Ida päästekeskus

Siseminister külastas Jõhvi valda

Kolmapäeval, 3. oktoobril külastas Eesti Vabariigi siseminister
Andres Anvelt oma visiidi käigus Jõhvi valda. Minister käis
vaatamas Jõhvi raudteejaama ja lennuvälja. Kohtumisel viibisid
samuti Toila valla ja Kohtla-Järve linna esindajad.

Tuntud tantsupedagoog tähistas
80 aasta juubelit

29. septembril tähistas Jõhvi põhikoolis oma 80 aasta juubelit tuntud
kultuuritegelane, pedagoog ja tantsulavastaja Voldemar Berelkovski.
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Hooldekeskuse juht Artur Seppern:
klientide huvides peame rahus töötama
jooksul on meid kontrollinud
Päästeamet, Terviseamet ja
Tööinspektsioon. Kõik nõudmised oleme täitnud.

Viimastel aastatel on Jõhvi Hooldekeskus olnud
ajakirjanduse terava tähelepanu all. Esmajoones on tähelepanu pälvinud eelmise juhtkonna vallandamine, kuid alles hiljuti kirjutas
Põhjarannik, kuidas hooldekeskuse juhtide
palk küünib 2400 euroni, mis tegelikkuses osutus ebaõigeks infoks
Kõige tähtsam on, et hooldekeskuse töö jätkuks ja see ei
ole olnud poliitiline teema.
Kuid minu arvates ei käitutud
Elle Seliverstovaga korrektselt, kuna tema lahkus ametist
poliitilise surve tõttu.
Põhjarannik käis välja oletuse, et just teie hääl sai otsustavaks eelmise direktori
vallandamisel, kelle järel
määrati ametisse teid?
Ausalt öeldes, kui mulle seda
kohta pakuti, ma ei teadnud, et
ta töötab selles asutuses. Mis
puudutab minu hääletust vallavolikogu koosolekul, siis sel
ajal olin mina ja minu tööandjad opositsioonis. Opositsioonis
olles ei hääletanud mina kunagi
Keskerakonna fraktsiooni otsuste vastu või koalitsiooni
otsuste poolt. Mulle ei öeldud
ühtegi sõna, et peaksin tol hetkel käituma teistmoodi. Mulle
lihtsalt helistati ja tunti huvi,
kas ma töötan ning pakuti tööd
hooldekeskuses. Samal ajal
hoiatati, et nõukogu hinnangul
ei ole olukord kõige parem –
läbiviidud auditi käigus ilmnes
seal mitmeid probleeme.
Mis aga puutub 2400 eurosse?
Kahjuks on selline tõsine ajaleht nagu Põhjarannik eksita-

Tegeleme personali koolitamisega ja organiseerime eesti
keele kursuseid. Oleme teinud
vajalikke toiminguid, et viia
läbi hügieenitarvete hange.
Alustasime
hooldekeskuse
arengukava koostamist.
Meil pole palju vahendeid ja
see sunnib meid ökonoomselt
läbi ajama. Kuid arved ja
töötajate töötasu on meil alati
makstud. Selline on olukord
tänasel päeval.
Hooldekeskuse tööd raskendab
kahjuks ajakirjandus, mis mõjutab meie asutuse kuvandit ja
tekitab töökeskkonnas pingeid.
Tahaks juba, et kõik rahuneks
ja me saaksime normaalselt
edasi töötada ja areneda.

nud oma lugejaid, kuna mina
saan palgana 1600 eurot kätte,
mis teeb brutopalgaks 2100
eurot. Eelmise direktori palk
oli sama suur, millele lisandus
viimasel nõukogu istungil 250
eurot autosõitude kompenseerimiseks. Minul sellist kompensatsiooni ei ole. Lisaks sellele
ei kasuta ma hooldekeskuse
arvel telefoni, arvutit ega internetti.
Milline on teie kogemus töötamaks sotsiaalasutuses?
Vaatamata sellele, et ma ei ole
spetsiaalselt sotsiaaltöö eriala
õppinud, on mul antud valdkonnas kogemusi 19 aastat. Minu
isa Voldemar Seppern oli Suure
Isamaasõja invaliid ja tal olid
amputeeritud mõlemad jalad.
Ajal, mil polnud saada ühtegi
invaliididele
mõeldud
elektrilist ratastooli, oli isegi
tavaline ratastool defitsiitne.
Tööle minnes asetas isa proteesid paika ja laskus teise korruse trepist alla ilma, et keegi
oleks teda aidanud. Meil õega
oli talviseks ülesandeks viia
teda saaniga bussipeatusesse.
Pärast tööd läksime talle järele
ja sõidutasime ta samamoodi
koju tagasi. Bussipeatus oli
meie kodust poole kilomeetri
kaugusel.

Suvel suutis isa sõita spetsiaalse invaliididele mõeldud
autoga, mille võimaldas talle
riik. Isa töötas kuni pensionini.
Räägin seda, sest see andiski
mulle kogemuse, kuna isa vajas igapäevaselt meie abi. Üks
põhjustest, miks valisin selle
töö, on tahtmine teha midagi
kasulikku eakate ja piiratud
võimalustega inimeste jaoks.
Milline on hooldekeskuses
olukord praegu?
Olukord on stabiilne. Hooldusaluseid on meil praegu
64. Kõik töökohad on täidetud. Tööõhkkond on heataht-

lik. Käivad ettevalmistused,
et saaksime kuu lõpus avada
meie enda köögi, kuna praeguse toitlustajaga lõpeb kuu
lõpus leping. Tahame parandada toidu kvaliteeti.
Oktoobriks on broneeritud
kolm kohta uutele klientidele
– kaks neist tulevad ise toime,
kolmas klient vajab lamamiskohta. Võimalusel värskendame tube, seame sisse mõned
uued toad, kuhu juba tulid
sisse või plaanivad tulla uued
inimesed.
Tallinna Ehituskoolilt tellisime
majaesisele väljakule väikese

lehtla. Asendasime vana ja
koleda sildi uuega.
Jõhvi põhikoolilt saime vajaliku köögivarustuse ja terviseametist tähtajalise toitlusloa.
Meil on koostöö Tallinna
Haabersti sotsiaalhoolekande
osakonnaga, kellelt saime humanitaarabi korras linu, televiisori, riideid, käterätte, nõusid ja muud vajalikku.
Viimases etapis on hoolduskeskusele interneti kodulehe loomine. Käib eakatele
mõeldud ürituste ja töötajatele mõeldud väljasõitude
ettevalmistamine. Poole aasta

Mida soovite neile, kes
mõtlevad, millisesse hooldekeskusesse minna või on valinud juba teie hooldekeskuse?
Muidugi tahaks soovida head
lõppvalikut, mis on sünnikodule võimalikult lähedal.
Neile, kes mõtlevad oma lähedasi paigutada hooldekodusse,
soovitan tulla kohale, suhelda
töötajate ja klientidega.
Meie hooldekeskuse elanikele soovin head tervist ja palju
pikki eluaastaid. Soovin, et
meie maja oleks neile sama hubane, turvaline ja armastatud,
nagu oli nende kodu enne siia
tulekut.
Anna Valge

ARVAMUS: „Tähtis on töötada valla elanike huvides, mitte tegeleda poliitmängudega.“
des koha viimaste valimiste järel
Eduard Eastile.
Mul pole kerge tunnistada, aga
sain alles hiljuti teada, et proua
Neglason on ameti poolest arst.
Tänu taevale, et mul ei ole olnud
vaja selle spetsialisti poole pöörduda. Kuid see on päris tähenduslik märk. Ma tean nimelt linnas
väga palju häid arste. Kuulduste
põhjal. Kuid Neglasoni-nimelisest
arstist ei ole ma midagi kuulnud.

Zinaida Klõga, ajakirjanik,
muusik, Ida-Virumaa
Valgevene kultuuriseltsi
juhataja, Jõhvi valla elanik
Pole enam uudiseks, et Jõhvis
viidi läbi järjekordne umbusaldusavaldus. Sel korral püüti ametist kangutada vallvanemat Martin
Repinskit ja vallavolikogu esimeest
Eduard Easti.
Põhimõtteliselt on tavaline praktika kõrvaldada ametnik ametist,
kui ta ei saa tööga hakkama või
kuritarvitab usaldust. Normaalne
on see juhul, kui sellist võimalust
kasutatakse õilsatel eesmärkidel.
Mis puudutab Jõhvit, siis taoline
käitumine meenutab lõputuid
„paleepöördeid“. Umbusaldushääletused on muutunud sagedaseks ja võim käib käest kätte
juba nii tihti, et elanikud ei jõua
järjekordse juhi nimegi meelde
jätta. Tegemist on täieliku absurdi
ja farsiga.
Teisipäeva, 25. septembri varahommikul, kui toimus vallavolikogu istung, istusid laua taga neli
endist vallavanemat, kes olid vahetunud pärast seda, kui Jõhvist
„söödi välja“ Tauno Võhmar. Aga
võibolla oli neid isegi rohkem? Kes
seda enam mäletab!
Kõik nad pidid elama üle neile esi-

tatud avaliku süüdistuse usalduse
kaotuses. Ma ei taha isegi rääkida,
kuivõrd põhjendatud olid need
süüdistused.
Mulle tundub, et kui nende süü
oleks ka tegelikult olnud tõsine,
isegi kui mitte seaduse silmis,
oleks pidanud toimuma uurimine
ja kohus. Seda kohustusest valla
elanike ja valijate ees, et nad ei
põhjustaks oma tegevusega, mille
jaoks neid on valitud, rohkem
ühiskondlikku kahju. Vaevalt võiksid nad oma tegevust jätkata ja
jääda volikogu liikmeks.
Kuid seda ei juhtunud. Toon selle
neliku välja – Aivar Surva, Eduard
East, Aleksei Naumkin ja Martin

Repinski. Kõigile neil on valijate
poolt antud usaldusmandaat.
Keegi neist ei ole kohtu all. Neid
on lihtsalt avalikult nuheldud ja
seda mitte millegi eest?
Kas ei tule lõpuks nii välja, et need,
kes sepitsevad pidevalt võimuvahetusi valla tasemel, mängivad
südametunnistuseta omi mänge?
Niikaua kui mina mäletan, on
praktiliselt iga kord, kui algatatakse järjekordne võimupööre,
käinud läbi Neglasoni nimi. Antud
nimega seostub mul vallavolikogu
esimehe ametikoht ja mulle tundub, et Niina Neglason istunud
kogu aeg sel ametipostil, loovuta-

Miks ma sellest räägin?
Aga sellepärast, et ma pidevalt
kuulen seda nime seoses järjekordse
kättemaksuaktsiooniga,
millel on nimeks umbusaldusavaldus. Kuid ma ei tea, mille poolest
on see isik väärtuslik linnale, vallale, mida ta on ära teinud peale
umbusalduste algatamise?
Olin Martin Repinski viimasel
„avalikul hukkamisel” isiklikult
kohal.
Eelmisel päeval, esmaspäeva
õhtul lugesin sotsiaalmeediakanalist Facebook (ma ei tea kelle,
kuid kahtlemata valijale kuuluvat)
üleskutset koguneda järgmisel
päeval kell 8 raekoja platsile, et
protestida Repinski ametist taandamise vastu. Läksin kohale, et
kuulata ja vaadata, mis toimuma
hakkab.
Kõik teavad, mis toimus ja millega
kõik lõppes. Kohapeal märkasin

(salvestasin selle videole), et Martin Repinskil, kes selleks päevaks
oli jõudnud ametis olla vähem kui
kolm kuud, kulus täpsematesse
detailidesse laskumata ainuüksi
enda ja oma meeskonna tegevuste loetlemisele rohkem kui kaheksa minutit. Õigupoolest näeme
ju ka meie linnaelanikena oma
silmaga, mis ja millal meie ümber
muutub.
Ükskord ühel kontserdimajas toimunud ametlikul üritusel kõneles proua Neglason saalile väga
positiivse vaimustusega, mida
kõike on linna heaks korda saadetud. Ta rääkis promenaadist, gümnaasiumist, ei mäletagi täpselt
millest kõigest veel. Kõik see kõlas
uhkelt ja enesekindlalt.
Kuulasin sõnavõttu huviga, sest
kõigest, mida ta trummide ja
pasunate saatel välja tõi, olin
juba 2010. aastal kuulnud toonaselt linnapealt Tauno Võhmarilt,
kellega tegin intervjuu ajalehele
Infopress. Võhmar mitte ainult ei
rääkinud, vaid näitas mulle mahukaid projektikaustu esikiiside
ja arvutustega. Ta andis ülevaate
konkreetsetest plaanidest, mis
puudutasid valla arengut. Ta
kõneles sellestki, kuidas Jõhvi elurajooni juurde tühjale maa-alale
kerkib hariduslinnak.
Saan aru, et Võhmar ja tema
meeskond tegid ära suure töö,

mida hiljem kasutasid ära teised,
kelle kätte jäid valmis ideed ja
kaustad. Nüüd on kellelgi miskipärast kondina hambus initsiatiivikas ja kartmatu noor mees,
kes segab inertsist mugavalt istuvaid saadikuid ja tegutseb.
Rõõmu tegi, et suur osa volikogu
liikmeid hääletas Repinski ja Easti
toetuse poolt. See annab lootust,
et ehk ei murra neil käsi need, kes
ise on võimelised ei tea milleks.
Ja vaadake, millest ma veel mõtlen.
Oletame, et valmistutakse umbusalduse avaldamiseks. Tõsiselt
valmistutakse, numbrite ja faktidega, kui peaks olema vajadus.
See tähendab minu meelest ühtlasi seda, et taolise aktsiooni
ebaõnnestumisel ei ole õigustust. Üks kahest, kas umbusaldus
on tõenditega põhjendatud kõigi
sellest tulenevate tagajärgedega
kuni süüdistuseni välja või astuvad umbusalduse algatajad avalikkuse ees valelike süüdistuste
esitamise eest tagasi. Äärmisel
juhul võivad nad maksta teatud
rahasumma, midagi trahvi sarnast, selleks et etteheited oleksid
edaspidi sedavõrd põhjalikult esitatud, et nende poolt ei hääletaks
mitte ainult väike rühm omasid,
vaid kõik saadikud, kes teevad
oma tööd südamega, mitte ei
mängi poliitilisi mänge.

4 kultuur
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Festivali „Loomepada“ korraldajad: vastastikune
austus on üksteisemõistmise võti
Vähemusrahvuste kultuurifestival „Rahvuskultuuride loomepada“ toimus juba 15. korda.
Terve nädal üritusi kulmineerus 23. septembril
Jõhvi Kontserdimajas.
Festivalil esitleti esimest korda kalendermärkmikku „Ida-Virumaa
rahvuspühad ja traditsioonid“. Rahvusseltside traditsioonidega sai
tutvuda kontserdimaja mitmel korrusel, kus oli võimalik võtta osa
käsitöö meistriklassidest, vaadata näitusi ja tasuta maitsta rahvustoite.
Jõhvi vallavanem Martin Repinski märkis, et festival „Loomepada“ ei ole lihtsalt üritus, mis toob kokku erinevate kultuuritraditsioonidega inimesi, vaid see on „üksteisemõistmise pidupäev“.
„Inimesed on alati rõõmsad, kui saavad esitleda oma kultuuri.
Eestis elab üle 190. erineva rahvuse ja Ida-Virumaa on paljurahvuseline maakond, kus inimesed elavad külg külje kõrval teiste
rahvuste ja kultuuride esindajatega. Jõhvi kannab väga tähtsat
ühendavat rolli. Ida-Virumaa keskusena tahame hoida oma keelt,
traditsioone ja kultuure,“ ütles Repinski pöördumises ürituse peakorraldajatele ja külalistele.
Kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartman naasis hiljuti Kanadast, mida ta külastas koos kolleegidega ministeeriumist. Seda selleks, et uurida, mil moel on kanadalastel õnnestunud saavutada ühtehoidev ühiskond. Ta tõi välja, et kultuur on
üksteisemõistmise võti.
„Kanada ühiskond võtab hea meelega vastu erinevatest rahvustest inimesi. Seal ollakse kindlalt veendunud, et erinevad inimesed
rikastavad ühiskonda. Torontos tegutseb Eesti kogukond ja suheldes sealsete eestlastega hakkasin paremini mõistma, mida teie siin
teete.
Rahvusvähemuste ümarlaua esindaja, festivali üks peakorraldaja
Aleksandr Dusman tänas kõiki ürituse korraldajaid.
„Meid on palju ja see siin on meie töö tähtsaim tulemus. Täname
kõiki, kes osalesid festivalil.
Täname Jõhvi vallavalitsust, ilma kelleta seda festivali ei toimuks. Meie festival on kui väike piisk jões, mis tähistab Eesti
Vabariigi kultuuripärandi aastat,“ ütles ta.
Kogu Festivalist võttis osa umbes 300 inimest kokku 25 kultuuriseltsist.
Jevgenia Parv

Jõhvi Mihklilaadal pakuti head ja paremat

Tänavu 29. septembril
toimunud Jõhvi Mihklilaadal osales suur
hulk inimesi.
Kõige rohkem ahvatlesid
laadalisi külalislahkelt jagatud
hõrgutised. Üks neist oli suur
tort, mida Ida-Virumaa Kut-

sehariduskeskus pakkus kõigile Jõhvi elanikele ja linna
külalistele. Kuid Mihkli kiriku
lähedal kaubelnud laadamüüjad ei piirdunud ainult maiustustega – traditsiooniliselt toob
laat alati kokku palju kaupmehi, kes pakuvad eesti rahvuskööki kuuluvate roogadega
üksteisele tugevat konkurentsi.

Muidugi ei puudunud rikkalik
meelelahutus, millest said osa
igas vanuses laadalised. Esinesid mitmed muusika- ja tantsukollektiivid, kõlasid mustlasromansid teater Tuuleveski
näitlejate esituses, lastele oli
eraldi programm, kohapeal
sai sõita hobustega ning palju
muud. Lisaks aitas meeleolu

luua päikeseline septembrikuu
ilm.
Mihklipäeva tähistamise raames oli korraldatud ka suur
raamatulaat, kus kõik soovijad said raamatuid tasuta ära
anda ja võtta kaasa endale südamelähedast kirjandust.
Samaaegselt laadaga kõlasid
Mihkli kirikus kontserdid ja
viidi läbi pidulik jumalateenistus, mille käigus peapiiskop
Urmas Viilma pühitses sisse
uue vitraažakna. JT
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Tammiku külas elavad viikingid
Tammiku asub Jõhvi vallas. Elanikeregistri andmetel elab asulas umbes 200 inimest. Kohapeal
asuvad rahvamaja ja spordikeskus, kus käivad
treenimas noored viikingid.
Hoolimata sellest, et siia sõidavad alates 14 aasta vanused
poisid kogu ümbruskonnast
– Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Kiviõlist ja isegi näiteks Narvast,
pakuvad ajaloolised võitluskunstid suurt huvi ka kohalikele noorukitele. Nende juhendaja ja ühingu Virumaa Viikingid
asutaja Viktor Litvinkovi sõnul
käib tema juures umbes kümmekond kohalikku noormeest.
Millega küll tegelevad noored
viikingid, kes sõidavad Tammikusse ja kellest saavad seal
virtuaalsete mängude päriselu
kangelased?
„Virumaa Viikingid on klubi,
mis viib läbi aktiivseid rollimänge (LARP – inglise keeles „Live Action Role-Playing“)
Nende
mängude
põhimõte on võtta aluseks kirjanduslik teos või arvutimäng
ja kanda see üle pärismaailma,
kehastades reaalselt ohutute
relvadega võitlevaid kangelasi,“ räägib Viktor. Ta näitab
„mõõkasid“, mis on tehtud
prolooni taolisest materjalist.
Need on tõesti väga pehmed ja
näevad dramaatilised välja.
„Lastega tegeledes peab ohutus olema väga tähtsal kohal.
Ennekõike sellepärast valisime
pehmed, mitte metallist materjalid,“ selgitab Viktor.
Peab ütlema, et hoolikalt
valmistatud poroloonmõõgad
näevad võitluses muljetavaldavad välja. Klubis on praegu kasutusel nii kallimad mõõgad,
mis kuuluvad peamiselt poistele endile, kui ka odavamad
mõõgad, mida on lapsed koos
juhendajatega ise valmistanud.
„Alustasime ajalooliste võitluskunstidega 2014. aasta

sügisel, kui minu sõber tegi
ettepaneku treenima hakata, muidugi mitte metallist
mõõkadega. Mäletan, kuidas
oktoobrikuu pimedatel öödel
tegime oma esimesed kahekäemõõgad. Kasutasime nende valmistamisel plastiktorusid ja isoleeri. Mõõkade
pikkus oli muide pisut vähem
kui minu pikkus. Võidelda oli
nendega hirmus, aga see-eest
naljakas,“ meenutab Viktor.
2015. aasta sügisel kuulus
klubisse juba viis inimest, kes
treenisid ühes Kohtla-Järve
koolis.
„Meie kooliõpilastest kasvandikud tõusid Narvas igal
laupäeval kella kuuest hommikul, selleks et jõuda bussi
peale, sõita Jõhvi ja jõuda jala
Ahtmesse Maleva põhikooli.
Trenn algas kell 9.30. Kahjuks toimusid treeningud nii
vara, sest meil ei õnnestunud
paremat kellaaega saada.
Sellest ajast alates pean neid
poisse kangelasteks,“ sõnab
Litvinkov.
2016. aasta suvel kolis klubi
uude asukohta – Tammiku rahvamajja. Varem asus nendes
ruumides kauplus. Viktor ja
tema lähemad abilised seadsid ruumid oma jõududega
korda ja nüüd toimuvad seal
kohtumised, treeningud ja
hoiustatakse inventari.
Klubi esimeste tegutsemisaastate jooksul õppisid poisid
mitmesuguseid võitlusstiile,
proovisid erinevaid relvi ja vehklemistehnikaid. 2016. aasta
talvel pandi paika ajalooliste
võitluskunstide
treeningute

Muusikakooli uudised
Septembri lõpus toimus Lätis Ogres järjekordne Nordplus-Junior projektinädal
„Innovative Bridge of Music“.

Ogre muusikakool võõrustas Jõhvi, Kerava (Soome) ning Kelme
(Leedu) noori muusikuid ning nende õpetajaid, igast riigist osales
8 õpilast ning 2 õpetajat.
Jõhvi projektigrupi moodustasid viiuliõpilased Nicole Lambing,
Kerli Tarum, Elena Mezelainen ja Ksenia Juusu, viiuli- ja basski-

põhiprogramm, mille järgi
treenitakse tänase päevani.
Aasta tagasi seadsid klubi
Virumaa Viikingid eestvedajad
eesmärgiks minna LARP-vehklemiselt üle sportlikule
mõõgavõitlusele.
„Sellest aastast alates treenime uue treeningprogrammi
järgi, mis on koostatud professionaalide poolt ja mis toetab
poiste ettevalmistust sportliku
mõõgavõitluse võistlusteks,“
lisab Viktor.
„Sportlik mõõgavõitlus on
spordiala, mille käigus viiakse
läbi võistlusi, nende hulgas rahvusvahelisi võistlusi.

Koostöös klubidega Nordburg (Tallinn) ja Karu (Narva)
arendame seda ala ka Eestis.
Sportlik mõõgavõitlus erineb
LARP-ist eelkõige kindlate
reeglite ja nõudmiste poolest, mis puudutavad kaitset ja võitluses kasutatavaid
relvi. Niisamuti on sportlikus
mõõgavõitluses pandud paika
võitluse läbiviimist ja võistlusi
puudutavad reeglid. Sportliku
mõõgavõitluse trennis käivad
lapsed ei pea osalema ainult
päriselus
läbimängitavates
rollimängudes, millega seotud
võimalused on piiratumad.
Nad saavad oma taset näidata
piirkondlikel ja rahvusvahelis-

tarrimängija Linda Kasela, puhkpilliõpilased Ivika Karp ja Maria
Kuzmenkova. Nendega olid kaasas klaveriõpetaja Larissa Šilova
ning viiuliõpetaja Ljudmilla Tsõgankova.
Nädala jooksul anti koolikontserte, tehti orkestriproove ning tutvuti kohalike vaatamisväärsustega.
Projektinädal kulmineerus suure lõppkontserdiga, kus nii külaliskoolid kui kohalikud noored muusikud astusid üles igaüks oma
kavaga ning seejärel suure ühendorkestriga.

tel võistlustel. Viimased toimuvad lähiajal esimest korda ka
Eestis – juba käesoleva aasta
novembris Tallinnas. Oktoobri
alguses läbisid meie juhendajad vastava koolituse ja said
sportliku mõõgavõitluse treeneri sertifikaadid. Käesoleval
ajal on Eestis kõigest kuus selle
ala treenerit, kes tegutsevad
Jõhvis ja Tallinnas.“
„Sügisesel ajal käib töö täie
hooga – teeme kokkuvõtteid
suvehooajast ja seame paika
talveplaane. Millised suvised
sündmused jäid meie lastele kõige rohkem meelde?
Sel suvel tegime tervelt kaks
väljasõitu suurtele rollimängudele:
LARP-mängudele
“Karu kool“, mis toimus poola kirjaniku Adrzej Sapkowski
kirjandusteoste ainetel. Üritus viidi läbi ööl vastu 23.
juunit Narva linnuses. Juulis
tegime läbi kahenädalase matka marsruudil Jõhvi-Sillamäe-Narva-Jõesuu. Augustis
osalesime Jõgevamaal Eesti
ühel suurimal LARP-üritusel
Põhjala Pööripäev. Sügis- ja
talvehooajal ootavad poisse
ees sportliku võitluskunsti
treeningud ja selle ala võistlused, lauamängude õhtud
klubis, kuid ka valmistumine
suureks rollimänguks Tähevärav: Universum, mis toi-

mub järgmise aasta juunis.
Koostöös klubiga Nordburg
tahame Tammiku rahvamajas
läbi viia mitu ajaloolise tantsu
meistriklassi, millest esimene
toimub juba novembri keskel.“
„Igaühele leidub koht tule
ääres“ – see fraas iseloomustab
täielikult Virumaa Viikingite
väärtusi. Meist paljude jaoks
pole Viikingid vaid huviring
või spordiklubi. See on koht,
kus saavad kokku sõbrad, erinevas vanuses poisid ja tüdrukud
(peamiselt küll poisid) kogu
maakonnast. See on koht, kus
me treenime, mängime D&D-d
ja kraftime. Kuid peamine
on see, et jagame kogemusi,
õpime üksteiselt ja kogeme uskumatuid emotsioone suheldes
innustunud inimestega, nagu
me kõik oleme,“ on öeldud
ühes Virumaa Viikingite Facebookilehel avaldatud postituses.
Virumaa Viikingid kutsub
oma tegevusega liituma noori
vanuses alates 14 aastat. Lähemat infot klubi ja selle tegevuse kohta saab sotsiaalmeedia
lehekülgedelt fb.com/viruviking ja vk.com/viruviking või
spordiklubi ametlikult kodulehelt, mis asub aadressil
www.sunfox.ee.
Jevgenia Parv

Muusikakooli õpetaja sai preemia

Eesti Akordioniliit koostöös Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitaliga andis õpetajate päeval välja tunnustuspreemia
kauaaegse tulemusliku töö ja akordioni eriala propageerimise eest.
Preemia pälvis Jõhvi Muusikakooli akordioniõpetaja Hele-Mall
Lüüde. Preemia anti üle 6. oktoobril Georg Otsa nim.Tallinna
Muusikakoolis toimunud Venda Tammanni sünniaastapäevale
pühendatud mälestuskontserdil.
Margit Raag
Jõhvi muusikakooli direktor
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Kultuurikalender
Raekoja saalis
28. oktoober kell 13.00 Eakate klubi “Hõbejuus”
4. november kell 13.00 Eri rahvuste klubi “Landõs”
10. november kell 14.00 Ida-Virumaa Ingerisoomlaste
Seltsi 30.aastapäeva kontsert

Septembri tähistavad
sünnipäeva
järgmised väärikas
eas vallakodanikud:
99
Linda Leuska 18.09.
93
Hermilde Kohtring 23.09.
Maria Zaytseva 23.09.
92
Nadežda Amer 4.09.
Friida-Aliide Sell 21.09.
Alexey Burenkov 12.09.
91
Aldona Kashkur 11.09.
Elizaveta Shubareva 15.09.
Lidia Yakovleva 24.09.
Victor Ponkin 1.09.
90
Maria Kižlo 29.09.
Nina Antonova 29.09.
89
Valentina Golubeva 14.09.
Nina Shpalova 17.09.
Antonina
Mitrofanova 20.09.
Veera Rood 29.09.
Karl Heinmann 16.09.
Nikolay Borodachev 24.09.

Tammiku rahvamajas

Endla Tarasova 9.09.
Liivi Patlep 11.09.
Elsa Ošur 15.09.
Rein Sternhof 8.09.
Georgy Azarov 17.09.

3. november kell 16.00 Elava muusika festival “Sügiscover”
Kontserdimajas
11. november kell 12.00 Jõhvi laste isadepäev

Septembris
registreeriti kolme
väikese
vallakodaniku sünd:

17. november kell 14.00 Kontsert “Vene laul” – 40
Jõhvi linnagaleriis
6. novembril kell 16.00 avatakse Jõhvi linnagaleriis Kristi Markovi šaržide ja joonistuste näitus “Suurendused”,
mis jääb avatuks 30.11.2018. (без дня недели)

Anastasija Georgijevskaja
Grigori Lindau
Maksim Salamatov

Jõhvi Keskraamatukogus

Oktoobris tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas
vallakodanikud:

24.10 kell 17.30 Külla tuleb rännumees Hendrik Relve

96
Tatiana Raketskaya 10.10.

kell 18.00 kohtumine autori ja lavastaja Janno
Puusepaga kell 19.00 menulavastus „Minejad“

27.10 kell 15.00 Vladislav Sumaroki raamatu «Ветром
подпоясанный» esitlus
2.11 Külas on Vilde teater etendusega “Minejad”

6.11 kell 17.30 Virve Osila luulekogu ja näidenditekogu
esitlus

95
Fiona Timofeenkova 10.10.

8.11 kell 13.00 Kirjanike tuur: Tarmo Teder, Katrin Väli,
Olev Remsu ja Reet Kudu

90
Ekaterina Baranova 15.10.
Olga Tõnisson 29.10.
Väino Viilup 21.10.

SPORT
Jõhvi sulgpalli seeriavõistlus 2018

89
Mavtucha
Nigmatullina 20.10.
Johannes Peterson 4.10.

Võistlused toimuvad Jõhvi spordihallis ja on avatud
kõigile soovijatele.

88
Maria Suponina 14.09.
Elfrida Vinni 28.09.

88
Liliya Ershova 21.10.
Ats Kottise 10.10.

Osavõtumaks 2 eurot maksta enne etappi administraatori juures (soodushind 1 euro).

87
Galina Koroleva 10.09.
Aita Nurm 10.09.
Nadežda Penjaz 10.09.
Meeri Saarest 13.09.
Jekaterina Kostritškina 14.09.
Raissa Mirt 18.09.
Olav Tint 24.09.
Elmar Helstein 25.09.

87
Valve Aedla 9.10.
Anna Kruteleva 14.10.
Raissa Frolova 17.10.
Valentina
Korenevskaya 20.10.
Galina Leppik 22.10.
Heino Aas 9.10.

P, 11. november 2018 kell 10.30

86
Aleksandra
86
Kazanskaya 14.10.
Helju Nõmmiste 22. 09.
Heljo Mägi 22.10.
Anatoli Izmailov 5.09.
Aleksandr Putrolainen 24.09.
85
Elvira Kasvand 1.10.
85
Ayna Urb 2.10.
Veera Kolodeznaja 22.09.
Klavdia Firsova 10.10.
Leili Molodov 25.09.
Valentina Starkova 15.10.
Elsa Liba 26.09.
Ella Kivineem 16.10.
Asta Tislar 27. 09.
Viktor Logvinjuk 27. 10.
Vilbert Puusepp 30.09.
80
Urve Pärn 7.09.
Vera Pavlova 10.09.
Zinaida Afanasieva 11.09.
Liidia Kolontai 14.09.
Riina Sulaoja 16.09.
Laine Leitsmaa 20.09.
Heinar Kattago 3.09.
Endel Paap 8.09.
Osvald Koor 25.09.
75
Jekaterina Tretjak 6.09.

80
Tamara Safronova 1.10.
Valentina Shcherbik 5.10.
Valentina Lek 25.10.
Valentina Trofimova 25.10.
Alexandra Latysheva 29.10.
Liubov Kostyukevich 30.10.
Eino Kaljumäe 30.10.
75
Elfrida Tammjärv 10.10.
Elle Seliverstova 11.10.
Nikolay Korostelev 8.10.

Mängitakse 4 väljakul, on olemas soojendusväljak.

Etappide ajad
P, 1. detsember 2018 kell 10.30 (koos Jõhvi valla MV-ga)
Mänguliigid
- Meeste ja naiste üksikmäng (autasustatakse A- ja
B-turniiri võidukolmikut)
- Meeste paarismäng
- Naiste paarismäng
- Segapaarismäng
Mängude pikkused selguvad kohapeal ja sõltuvad
osavõtjate arvust. Mängijad peavad mängus ise punktiarvestust, kehtivad ausa mängu reeglid.

Ühisveevärgiga liitumise toetus
eraisikutele
Alates 5. juunist ootab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
eraisikute taotlusi liitumaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või
reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks.
Kogumismahutitele jagatakse toetus piirkondadesse, kus puudub
ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või – kanalisatsiooni ühendamist toetakse juhul, kui selleks on võimalus olemas,
aga mingil põhjusel ei ole liitutud. Toetust saavad taotleda nende
piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.
Teil on võimalus taotleda toetuse ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust saavad eraisikud taotleda SA Keskkonnainvesteeringute Keskusest (edaspidi KIK).
Täpsemalt on toetusmeetmetest võimalik lugeda KIK veebilehel
või pöördudes KIKi projektikoordinaatori Krister Randveri poole
telefoonil 6274 195. Samalt lisainfo saamiseks saab pöörduda KIKi
Jõhvi kontori aadressil Keskväljak 1, I korrus Jõhvis.

Registreerimissoov saata e-postile aime@sportiv.ee
hiljemalt etapile eelneva päeva kella 12-ks.
Kallid õpetajad!
Palju õnne Õpetajate päeva puhul!
Soovin teile tervist, loovust ning parimat ja ilusat
õppeaasta!
Jõhvi volikogu, Jõhvi vallavalitsus

Head meie väärikas eas vallakodanikud!
Palju õnne eakate päeva puhul!
Soovime head tervist ja ilusaid päevi!
Jõvhi volikogu, Jõhvi vallavalitsus

