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TASUTA

LÜHIDALT VOLIKOGUS
VASTU VÕETUD OTSUSTEST
15. märtsi istung
Arvamus Tammiku kaevanduse teemal
Keskkonnaamet küsis vallalt ettepanekuid ja nõudmisi Tammiku kaevanduse korrastamise tingimuste kohta. Volikogu
esitas vastuseks järgmised ettepanekud:
1. pärast tööde lõpetamist peab jääma selline reljeef, mida
saaks kasutada puhkeala loomiseks;
2. alad tuleb korrastada bioloogiliselt ja luua soodsad tingimused looduslikuks taimestumiseks;
3. puistangute olemasoleva haljastusega ala (läänepoolsetel terrassidel) peab jääma puutumatuks, kuna see kujutab
endast omanäolist loodus- ja tööstuspärandit;
4. enne puistangu reljeefi muutvaid töid tuleb koostada
projekt, kust selgub tööde tehnoloogia, lõppreljeefi kuju ja
loodava haljasala (avaliku ruumi) eskiislahendus;
5. aherainepuistangud peavad olema ohutud, ebapüsivatele
nõlvadele tuleb anda aheraine varisemist vältiv kalle;
6. aherainepuistangud peavad mõjuma üldises maastikupildis korrastatuna;
7. kui ilmastikutingimused on tööde käigus ebasoodsad,
tuleb rakendada abinõusid tolmu leviku vältimiseks, eriti
juhul, kui tuul on kõrval asuvate majapidamiste poole;
8. autodega juurdepääsu vältimiseks tuleb puistangutele
viivad teed tõkestada;
9. korrastamisprojekt tuleb kooskõlastada Jõhvi vallavalitsuse ja Kohtla-Järve linnavalitsusega.
Muudeti hädaolukorra seadust
Volikogu määras vallavalitsuse hädaolukorra seaduse § 37
lõike 1 punktides 2–5 nimetatud ülesandeid täitvaks ametiasutuseks. Neis punktides on sätestatud, et elutähtsa teenuse
toimepidevust korraldav asutus nõustab elutähtsate teenuste
osutajaid, teeb järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse
tagamise, sealhulgas elutähtsa teenuse katkestusi ennetavate
meetmete rakendamise üle, kinnitab elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, juhib hädaolukorra
lahendamist, koostab hädaolukorra lahendamise plaani ning
korraldab riskikommunikatsiooni ja kriisireguleerimisõppusi.
Luba hankeks
Volikogu lubas vallavalitsusel korraldada hange Jõhvi valla
teede ja haljasalade hooldustööde tegija leidmiseks kolmeks
aastaks alates 1. septembrist 2019.
Uuendati hankekorda
Septembris hakkas kehtima uus riigihangete seadus. Et valla
hankekord oleks uue seadusega kooskõlas, kinnitas volikogu
ka uue hankekorra.

Konkursi võitja vokaalgrupp Ring. Foto: Erika Prave

Lauldi Hindpere laule
Juba neljandat korda toimus kontserdimajas laulude päev „Kõnnib
kevad ...“, mis on pühendatud Jõhvist pärit helilooja Hans Hindpere
90. sünniaastapäevale.
Laulude päeva sisu on üle-eestiline vokaalansamblite võistlus. Osalejad esitasid
kaks laulu: ühe Hindpere loomingust ja teise vabal valikul. Hindpere lauluvõistlus
on ikka Jõhvi kokku toonud tugevad vokaalansamblid – nii ka seekord. Konkursil osalesid Kamari haridusseltsi naisansambel, Pajusi naisansambel, Avinurme
naisansambel Helin, Narva vokaalstuudio Music, Kiviõli naisansambel Sinilind,
Tammiku segaansambel, Põltsamaa kultuurikeskuse segaansambel, vokaalgrupp
Ring, segaansambel Vivace ja Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi ansambel.
Külakosti pakkus ansambel The Swingin’ Sisters. Kontserdimajas sai vaadata
näitust Hans Hindperest.
Hans Hindpere on Jõhvis sündinud helilooja, kelle loometee oli pikk ja viljakas.
Teda teatakse kui paljude südamlike laste- ja levilaulude autorit.
Esimest korda toimus Hindpere laulude päev Jõhvi kontserdimajas 2013. aasta
märtsikuus, mil helilooja oleks saanud 85aastaseks (ta sündis 18.03.1928).
2015. aastal avati kontserdimajas Hindpere saal, kus aukohal seisab maestro
tiibklaver.
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Busside nr 29 ja 17 peatuste
muudatused

Alates 1. aprillist sõidavad bussid nr 29 ja 17 mööda Puru tee pikendust
ning peatuvad Hariduse tänava ja lasteaia peatuses. Kooli ja Kaare
peatust buss enam ei läbi.
„Liinidel nr 17 ja 29 hakkab marsruut Jõhvi piires kulgema mööda
Puru tee uut lõiku ning need bussid peatuvad mikros Hariduse tänava
ja lasteaia peatustes. See tähendab, et bussid nr 17 ja 29 ei tee enam
Jõhvis haaki, sõites mööda Kaare tänavat, ning ei peatu Kooli ja Kaare
tänava peatustes,“ ütles ASi ATKO Bussiliinid vedude osakonna juhataja
Vitalia Bassarada. Tema sõnul jäävad teised peatused samaks.
Bassarada ütles veel, et bussi nr 17 marsruut pikeneb puhkepäeviti
Puru haiglani. 1. aprillist 30. septembrini teeb buss nr 17 kaks reisi päevas
Viru kaevanduse peatuseni – sinna sõidavad bussid, mis väljuvad Orult
hommikul kell 7.15 ja pärastlõunal 15.30.
Liinidel nr 43, 28 ja 28a peatuste kohad ei muutu, samuti ei muutu
Kohtla-Järve Vanalinna peatusest väljumise ajad, ent sõidugraafikute
optimeerimise tõttu muutuvad mõnevõrra vahepeatuste läbimise ajad.
Sõiduplaaniga saab lähemalt tutvuda internetis aadressil peatus.ee.
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Hans Hindpere 18.03.1928–27.09.2012.
Foto erakogu

Põhikooli ümberehituseks küsitakse raha

Sipsik muudetakse
energiasäästlikumaks

Lasteaias Sipsik vahetatakse välja kütte- ja elektrisüsteemid ning kavatsetakse ajakohastada rühmade
minikööke.
Raha selleks taotleb vallavalitsus fondidest, ütles valla
arhitekt Andres Toome. Keskkonnainvesteeringute keskus
(KIK) on juba teinud otsuse eraldada Jõhvile kahes jaos
ühtekokku 183 429 eurot, teine projekt esitatakse märtsi
alguses hasartmängumaksu nõukogule.
KIK toetab Eesti lasteaedade energiasäästlikumaks
muutmist Eesti CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.
Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et
rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid.
„Kavandame seda ühe ettevõtmisena, mille rahastusallikad tulevad eri kohtadest,” sõnas Toome. Tema sõnul
soovitakse töödega algust teha juba sel aastal.
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Vallavalitsus esitas läinud aasta oktoobris sihtasutusele Innove taotlusvooru
„Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020“ taotluse, et saada raha eesti
põhikooli rekonstrueerimiseks.
Innovelt tulnud vastuse järgi peab vallavalitsus taotlust veel korrigeerima ja aprilli
alguses selle analüüsimiseks tagasi saatma.
„Selliste suuremahuliste projektide korral on täpsustamised ja projekti korrigeerimine tavaline tööprotsess. Vene põhikoolile toetust küsides tegime sellesse ka
mitmeid täpsustusi,“ selgitas vallavalitsuse projektijuht Eimar Aidma.
Ka eesti põhikooli projektitaotluses tuleb Innove nõudmiste kohaselt teada anda,
mida Jõhvi teeb õppetegevusest üle jääva pinnaga. Praegu on eesti koolis 6658
ruutmeetrit, taotluse järgi jääb kooli kasutada 4123 ruutmeetrit.
Eesti kooli täiendatud taotlus saadetakse sihtasutusele tagasi aprilli alguses ja
arvatavasti selgub sügiseks, kas eesti põhikooli ümberehitus saab toetust.
Selles taotlusvoorus on sõel väga tihe – Innove kodulehe andmetel on taotlusvooru eelarve ligikaudu 37 miljonit eurot, aga esitatud projektitaotlustes soovitakse
toetust 70 miljoni euro eest.
Taotlusvooru eesmärk on luua toetust saavate põhikoolide hoonetes nüüdisaegsed
õppetingimused. Toetust saanud kohalike omavalitsuste koolivõrk on korrastatud ning
nende pidamisel olevate koolide õppepind optimeeritud, seisab Innove kodulehel.
JT
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Korruptsioonivastane komisjon
Jõhvis

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kohtus 8. märtsil volikogu ja vallavalitsuse esindajatega, et saada ülevaade korruptsioonivastase seaduse rakendamisest.
Erikomisjoni esimehe Andres Herkeli sõnul oli oluline saada ülevaade, kuidas on Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes korraldatud
korruptsioonivastase seaduse nõuete rakendamine ning mida on
tehtud, et korruptsiooniriske maandada. Samuti oli esimehe sõnul
tähtis, millised on korruptsiooni ennetamiseks välja töötatud sisekontrollimeetmed. „Soovime teada saada, kuidas on tagatud tegevuse läbipaistvus, korruptsiooni ennetamine, ametiisikute korruptsioonialase
teadlikkuse tõstmine ja kohustustest kinnipidamise kontrollimine.“
Herkel rääkis, et riigikogus on praegu päevakorral ka eelnõu, millega soovitakse välistada korruptsioonikuriteo eest karistatud isikute
töösuhted omavalitsustega. „Tutvustame eelnõu ka Ida-Virumaal
kohalike omavalitsuste esindajatele,“ ütles esimees. Herkeli sõnul
seab eelnõu täiendavad tegevuspiirangud volikogu liikmetele, kes
töötavad hallatava ametiasutuse juhina või kuuluvad omavalitsuse
ühingu juhatusse või nõukogusse. „Selliseid ja muid korruptsiooniteemalisi näiteid Ida-Virumaa omavalitsustes paraku jätkub,“ lisas ta.
Lisaks Jõhvile kohtus komisjon ka Kohtla-Järve ja Narva linnavalitsuse ning linnavolikogu esindajatega.
Väljasõiduistungil osalesid veel erikomisjoni aseesimees Anneli Ott
ning liikmed Jaanus Marrandi ja Mart Nutt.
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Pargi tänav rekonstrueeritakse

Vallavalitsus saab majandus- ja taristuministeeriumilt 935 700 eurot
Pargi tänava rekonstrueerimiseks.
Minister Kadri Simson ütles, et järjest enam tuleb tähelepanu
pöörata ka kohalike teede hoiule, eriti neile, mida läbib raske transiitliiklus. „Kui riik kogub näiteks veoautodelt teekasutustasu ja need
samad veokid sõidavad ka omavalitsustele kuuluvatel teedel, tuleb
osa raha sinna suunata.“
„Meile on see oluline toetus, mis võimaldab transiittee – Pargi
tänava – korda teha,“ sõnas vallavanem Aleksei Naumkin. Tema sõnul
on volikogu garanteerinud projekti omafinantseeringu kuni 180 124
eurot.
Pargi tänav tehakse korda viadukti ringristmikust kuni linnapiirini
kaitseväeosa juures. Projekti eesmärk on Pargi tänava kui ühe Jõhvi
peatänava ja idasuunalise põhilise transiitühenduse rekonstrueerimine. Uuendatakse kogu teekoridor koos jalgteede, sademeveetrasside ja lisavalgustusega.
Kohalike teede jaoks annab riik projektipõhist investeeringutoetust
kolmel eesmärgil: transiitteede toetus (maht 7 miljonit eurot), ettevõtlusega seotud tee toetus (1,25 miljonit) ning teeületuskohtade
ohutumaks muutmise toetus (maht 0,75 miljonit).
Toetusetaotluste hindamisel võeti muu hulgas arvesse liiklustihedust, seotust teedevõrguga ja ümbersõiduvõimalusi.
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Terviserada täiendatakse

Sooja ilma saabudes jätkuvad tööd Jõhvi pargi terviseraja arendamisel. Raja lähedusse paigaldatakse kaardid, teeviidad ja venitussein
tervisesportlastele, ütles vallavanem Aleksei Naumkin.
Jõhvi ühines sihtasutusega Eesti Terviserajad, kes toetab viitade panemist rajale, lisas vallavalitsuse arendusspetsialist Maria
Laanemäe.
1,4 km pikkune terviserada valmis 2016. aasta hilissügisel, see sobib
jooksmiseks ja kõndimiseks ning talvel suusatamiseks.

Promenaadi
pikendatakse
Ahtme piirini
Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee Ahtme piirini pikendamise esimese
etapi põhiprojekt on valmis, väljastatud on ka ehitusluba. Mais on kavas korraldada
ehitushange, et juba suvel promenaadi uut osa ehitama hakata.
Vallavanem Aleksei Naumkin
tõdes, et lähitulevikus on Jõhvis töös
kolm suurt projekti: promenaadi pikenduse esimene etapp, Pargi tänava rekonstrueerimine ja vene põhikooli ümberehitus.
„Need on suuremahulised projektid ja
kuigi kõrvalt vaadates võib jääda mulje, et
mis seal siis ikka nii väga on, on need väga
töömahukad. Kõik vajalikud ettevalmistustööd promenaadi pikenduse rajamiseks on
vallavalitsusel tehtud, nüüd ootame EASilt
lõplikku toetusotsust,“ ütles vallavanem.
Projekti „Jõhvi kesklinna promenaadi ja
kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini

– I etapp“ maksumuseks on eelarves kavandatud 977 025 eurot, sealhulgas EASilt
oodatav toetus on 859 775 eurot.
Projekti eesmärk on pikendada linna promenaadi ja kergliiklusteed Puru tee jalakäijate sillani, rekonstrueerida kontserdimaja
parklad ja ehitada muusikaväljak. Samuti
on ette nähtud parkimiskorralduse uuendamine ning kergliiklustaristu laiendamine
koos sademeveetorustiku ja lisavalgustusega. Korrastatakse kontserdimaja juurdepääsud ja parklad.
OÜ Tinter-Projekti koostatud projektis
on üheks terviklahenduseks koondatud

kahe varem koostatud projekti osad.
Kontserdimaja ja plaanitava uue kaubanduskeskuse ning võimaliku tulevase
hotelli vahelisele alale on kavandatud uus
suurem väljak.
Projekti kohaselt täiendatakse ja muudetakse kontserdimaja parklas osaliselt
ka tänavavalgustust, lisatakse ülekäiguraja
valgustid ning ehitatakse promenaadi,
muusikaväljaku ja pargi kergliiklustee
tänavavalgustus.
Promenaadi pikenduse ehitusega loodetakse alustada suvel.
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Kodumaa sünnipäev
Reedel, 23. veebruaril tähistasime meie armsa riigi suurt
sünnipäeva.
Sünnipäeva tähistasime mitme nädala jooksul mitmesuguste üritustega, joonistasime ja lugesime tähtpäevalisi luuletusi kodust ja
kodumaast.
Nagu eelmistel aastatel, ei mahtunud me ka sel aastal kogu kooli
perega saali ühisele aktusele, seepärast tähistasime Eesti Vabariigi
sünnipäeva kolme kontsertaktusega.
Koor avas kõik aktused hümniga ja jätkas toredate lauludega
möödunud laulupeo kavast.
Õpilasi tervitas ja õnnitles riigi tähtpäeva puhul direktor Irina
Šulgina.
Esimene aktus oli kooli noorimatele, kes lugesid esinemisärevuses luuletusi, laulsid ja tantsisid. Rõõmsalt kõlas nende ühislaul „Mu
koduke on tilluke“.
Vanematele klassidele mõeldud kava oli põimik vahetekstidega,
mille luuleridade looja meie oma kandi poetess Virve Osila. Tema
luules on armastus oma maa, kodu ja rahva vastu nii lihtsalt ja
südamlikult kirjas.

Esinejad vaheldusid kauni „Ukuaru valsi“ saatel. Oli pidulikult
vaikne ja toredust lisas sillerdav küünlakuu päike akendes.
Traditsiooniliselt kõlas ka ühislaul, sellel aastal „Kungla rahvas“.
Aitäh kõigile, kes riigi suurima pidupäeva tähistamisele kaasa
aitasid! Tegime tubli meeskonnatöö – ikka kõik koos!
MAKSIM STEPANENKO
Vene põhikooli infojuht
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Oodatakse kandidaate
aasta ema tiitlile

Jõhvi vallavalitsus kutsub taas kord märkama meie ümber
toimetavaid aktiivseid ja tublisid emasid ning esitama neid
Jõhvi valla aasta ema tiitli kandidaatideks.
Esitada võib emasid, kelle peres kasvab või on üles kasvanud
vähemalt kaks tublit last, kes ise on hoolikas ja armastav pereema, kes on tunnustatud oma ametitöös ja tegutseb aktiivselt
ka valla-, küla- või seltsielus ning elab alaliselt Jõhvi vallas.
Aasta ema kandidaate võivad esitada nii organisatsioonid kui
ka üksikisikud. Avalduse võib esitada vabas vormis, märkides
kindlasti järgmised kandidaadi andmed:
• nimi ja elukoht;
• töökoht ja amet,
• laste arv, nimed ja vanused;
• elu ja tegevuse lühikirjeldus;
• aktiivne tegevus valla-, küla- või seltsielus.
Esitaja lisab oma organisatsiooni nimetuse, esindaja nime ja
kontaktandmed (aadress, telefon), üksikisiku korral ees- ja
perekonnanime ning kontaktandmed.
Avaldused märgusõnaga „Aasta ema“ tuua või saata Jõhvi
vallavalitsusse aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi, või saata e-posti
aadressil johvi@johvi.ee. Esitamise viimane tähtaeg on 25.
aprill 2018.
Autasu antakse üle 10. mail Jõhvi linnaõiguste 80. aastapäeva pidulikul kontserdil Jõhvi kontserdimajas.
Eelmistel aastatel on aasta ema tiitli pälvinud Kaia Kaldvee,
Anne Rahuoja, Lehte Kuusemets, Ene Sokman, Heli Vähk, Kaja
Vahter, Erika Prave, Küllike Šapovalov, Katrin Luur, Inga Trejer
ja Inna Gorbunova.

Viktoriin Eestist
16. veebruari suurel vahetunnil olid vene
põhikooli õpilased hõivatud QR-koodide otsimisega koridori seintelt. Just nii
toimus Eesti Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud viktoriin „Huvitavaid fakte
Eestist“.
Miks siis otsiti sellise entusiasmiga QRkoode ja mida see interaktiivne tegevus õpilastele andis? Selles vahvas mängus oli vaja
leida vastuseid huvitavatele küsimustele,
mida tavaline eestlanegi ei pruugi teada –
näiteks mis on kõige sagedasem tänavanimi
või kui suur kala püüti Narva jõest 1945.
aastal.

Viktoriinist võtsid osa 5.–9. kümblusklassi
õpilased. Küsimustele vastuseid otsivaid
õpilasi oli näha igas koridori nurgas. Reeglid nõudsid, et vastused pidid olema täpselt
maha kirjutatud, nii et vigu ei tohtinud olla.
Õpilased said Eesti kohta teada palju uut.
Selline aktiivne liikumine gruppides mööda
koridore arendas nii omavahelist koostööd
kui ka aktiviseeris tähelepanu.
Uued teadmised jäid lastele hästi meelde
ja korduva küsitlemise käigus osati neile
vastata. Paljudele oli üllatuseks, et Skype
on loodud Eestis ja et Eesti oli maailmas
esimene, kus toimusid e-valimised.

Viktoriini küsimused olid õpilaste endi
kogutud ja kokku pandud. Nendele põnevatele küsimustele oli võimalus vastata ka
eesti põhikooli ja Tammiku põhikooli õpilastel. Seoses sellega, et osaleme ettevõtliku
kooli haridusprogrammis, püüame õppes
kasutada loovaid meetodeid.
Nii meie kooli kui ka teiste koolide õpetajad ja õpilased soovivad meelsasti QR-koodide mängu korrata, mõistagi uute huvitavate küsimustega.
INNA GORBUNOVA
RIINA TRANKMANN
Ürituse koordineerijad

Avastusõpe karges talvehommikus
Õpetaja Hiie Taklai korraldab juba mitmendat aastat vene põhikoolis avastusõpet. See on uurimuslik õpe, kus teadmisi omandatakse tegevuse kaudu, mis
õpetab iseseisvalt mõtlema ja järeldusi
tegema.
Sellel talvel on teemaks olnud ilm ja
ilmastikutingimused. Iga päev algab 2.a
klassis hommikuringiga, kus räägitakse
ilmast, sademetest ja temperatuurist.
Mõõdetud on lume paksust ja uuritud lume puhtust eri kohtades. Põnev oli

luupidega lumehelveste uurimine ja
järgmises tunnis lumehelveste meisterdamine quilling-tehnikas.
Viimased nädalad on olnud päikesepaistelised ja parajate miinuskraadidega. Lapsed korraldasid järjekordse
vahva eksperimendi ja puhusid õues seebimulle. Kõik olid seda teinud suvel, aga
põnevust ja avastamisrõõmu oli selles
tunnis palju. Miinuskraadidega hommikus
jäätusid seebimullid ja langesid nagu sillerdavad imeõhukesed klaaskuulid lumele.

Nendes tundides on kõik
õpilased aktiivsed ja leidlikud, et katsed hästi õnnestuks. Avastusõppes õpetaja
suunab ja juhendab, et õpilased ise leiaksid lahendused ja
teeksid järeldusi.
Kõige olulisem on nendes tundides laste
aktiivne hoiak, suur huvi teema ja tulemuste vastu.
ELLU KULLAMÄGI
vene põhikooli kümblusõpetaja
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Ida-Virumaa kooliteatrite
festivali tulemused
1.–4. klass
III koht – Jõhvi vene põhikooli 2. klassi näitetrupp, lavastus „Täiskasvanute maailm laste silmade läbi“, juhendaja
Tatjana Laada
Tunnustus
Parima ansamblimängu eest – Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse teatritrupp Ekspromt, lavastus „Teater algab“, juhendaja
Urmas Laada
Žürii lemmik – Margarita Goška samast lavastusest
Näitlejameisterlikkuse eest – Anastassia Bogdanova ja Kamilia Kaiva, trupi Ekspromt lavastus „Metsa tsaar”
5.–9. klass
I koht – teatritrupp Ekspromt, lavastus „Õde Beatrice“, juhendaja Urmas Laada
Võimalus osaleda üleriigilisel kooliteatrite festivalil 20.–21.
aprillil Karksi-Nuias Viljandimaal
II koht – Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse kooliteater, lavastus
„Rikka õelusel pole piire“, juhendaja Raili Tamm
Tunnustus
Parim duett „kukk ja kalkun“ – Jõhvi vene põhikooli 5. klassi
näitetrupp, lavastus „Kõrgestiaustatud Tuzik“, juhendaja Tatjana Laada
Näitlejameisterlikkuse eest
• Kristjan Kundla, Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse kooliteater,
lavastus „Rikka õelusel pole piire“
• Polina Rogatš ja Ilja Filatov, Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse
teatritrupp Ekspromt, lavastus „Kirg Gogoli järele“
10.–12.klass
I koht – Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse kooliteater, lavastus
„Kahe maailma hotell“, juhendaja Raili Tamm
Võimalus osaleda üleriigilisel kooliteatrite festivalil 6.–8.
aprillil Tartus
II koht – Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse noorteteater P.S.,
lavastus „Noore arsti märkmed“, juhendaja Natalja Lessina
Tunnustus
Siira maailmatunnetuse eest – Jõhvi Puuetega Inimeste Koja
näitetrupp, lavastus „Isand“, lavastaja Raili Tamm
Näitlejameisterlikkuse eest – Timofei Jerjomenko, Jõhvi
kultuuri- ja huvikeskuse noorteteater P.S., lavastus „Noore
arsti märkmed”
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Kooliteatrite juhendajad teatri imest
Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse näiteringid tegid tänavu Ida-Viru kooliteatrite festivali
auhinnalaual puhta töö – esikoha said nii Urmas Laada juhendatav teatritrupp Ekspromt
kui ka Raili Tamme käe all harjutav gümnaasiumiõpilaste kooliteater.
Juhendajad räägivad sellest, mis kooliteatri juures oluline on.
Foto: Erika Prave

Kui kaua olete noortega teatrit
teinud?
URMAS LAADA (UA):
1. aprillil saab 31 aastat.
RAILI TAMM (RT):
Näiteringi juhendanud 20 aastat.
Mis on see, mida lastele
õpetate?
UA: Et nad ei kardaks lava.
Mõned lapsed tulevad siia ja
alguses pelgavad kõike. Ja et nad
õpiksid end väljendama, üksteisega suhtlema, emotsioonidega
toime tulema.
RT: Elu. Mõistma iseennast ja elu,
arendama endas empaatiavõimet.
Miks te seda teete?
UA: Kui nad siia tulevad, siis nad
istuvad ninapidi telefonis. Tahan,
et nende elus oleks midagi enamat. Rõõmu, rahulolu loomisest.
RT: Mulle meeldib see, et teatris peatub hetk. Astud argielust
välja ja saad siin kogeda hoopis
teist maailma, tundeid sügavuti
läbi elada.
Mis on kõige raskem?
UA: Lastega ei ole kunagi raske.
Vahel on vanematega keeruline

– siis, kui tuleb seletada, miks
teatrit üldse vaja on. Või teine
äärmus – on vanemaid, kes tahavad, et laps läheks kohe lavale
esinema.
RT: Igaüks tuleb oma eluga siia.
Tahan, et nad paneksid telefoni
käest ja tuleksid teise maailma.
See läheb aina raskemaks. Vaatan,
et nii saalis, publiku seas on neid,
kes on etenduse ajal telefonis, kui

Foto: erakogu

23.–25. veebruarini toimusid Eesti meistrivõistlused poksis, osalesid täiskasvanud U40 klassis
ja noored U19 klassis. Täiskasvanute arvestuses
tuli Eesti meistriks poksiklubi Loit esindaja
Kirill Grigorov (49 kg), kes võitis finaalis
nokaudiga Narva poksija. Teine Jõhvi poksiklubi Loit kasvandik Vassili Bogaterjov võitis kaks matši, kuid finaalis jäi alla tugevamale
Tallinna poksijale ja saavutas II koha.
Ka noorte kategoorias saavutasid poksiklubi
Loit sportlased häid tulemusi. Eesti meistriks
tuli Kelli Leppik (tüdrukud 81 kg). Finaali
jõudsid veel Viktoria Mihhailova (tüdrukud 57
kg) ja Denis Osipov (69 kg). Kolmanda koha
sai Nikolai Avdejev (91 kg). Kahjuks ei saanud
trauma pärast meistrivõistlustel võistelda poksiklubi Loit üks paremaid poksijaid, Euroopa
meistrivõistlustel osalenud Vladislav Hairov.
VJATŠESLAV ZARETŠNEV
Poksiklubi Loit treener

Kikkpoksi meistrid

Foto: erakogu
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Klubi Banzai kikkpoksijad võitsid Tallinnas
iga-aastasel võistluskunstide festivalil peetud
Eesti meistrivõistlustel seitse medalit. Tänavu
oli võistlus pühendatud Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale.
Valeri Mahnovetski tuli meeste absoluutkaalukategoorias light contact’i stiilis meistriks ja kicklight’i stiilis kolmandaks.
Ilja Pavlenkov võitis üle 94 kilo kaaluvate
meeste hulgas kaks hõbemedalit kick-light’i ja light
contact’i stiilis.
Nikita Ojamäe tuli kick-light’is alla 74 kilo kaaluvate noorte seas Eesti meistriks ja alla 79 kilo
kaaluvate noorte seas teiseks.
Erik Hjussonist sai hõbemedali omanik alla 69
kilo kaaluvate kadettide arvestuses.
Sportlased treenivad treener Sergei Ivanõtševi
käe all.
JT

ka näitlejate hulgas – pärast suurepärast rollisooritust maanduvad tuimalt telefonis.
Kuidas lapsed ajas muutunud
on?
UA: Vanasti, kui ei istutud nutiseadmes, võis laps ninapidi raamatus olla. Nad on head arvutiasjanduses ja nõus selles vallas
aitama ja muusikat otsima. Mulle

tundub, et tänapäeva lapsed on
julgemad ja vabamad, kui olid
lapsed aastaid tagasi.
RT: Põhiolemus muutunud ei ole.
Usun, et neis on ikka sama palju
sügavusi, kui oli noortes 20 aastat tagasi, ainult et tänapäeval on
raskem nende sügavusteni jõuda,
sest tohutult palju kiusatusi ja
võimalusi on veel.
Kuidas publik kooliteatrit
vaatama tuua?
UA: Lastel on parem esineda, kui
saal on rahvast täis. Siis on hoopis isesugune tunne ja etendusel
teine minek. Arvan, et kui laval
on lapsed, võiksid vanemad siiski
leida aega, et oma last vaatama
tulla.
RT: Teatrisse tulek ei ole niisama, see on ettevõtmine, milleks peab valmistuma, end ilusti
riidesse panema, kohale tulema
ja vaatama, hiljem aga nähtu üle
arutama. See on tähtis. See algab
kodust.
Mis on teatriime?
UA: See on õhk, mis on laval ja
lava taga. Teatritolm, kui soovite.
Paned endale kostüümi selga ja
oledki prints! Laval on kõik ime.
RT: Hetk peatub siin ja praegu
sünnib midagi uuesti. Saad
lubada endale päriselt tundeid,
ilma et oma elu tuksi keeraksid.
ERIKA PRAVE

Talimängudel murdmaasuusatamises pronks
Jõhvi vald saavutas Eesti omavalitsuste talimängudel murdmaasuusatamises kolmanda koha. 79st Eesti omavalitsusest 48 võttis märtsi
alguses Viljandis ja Viljandimaal ning Otepääl omavahel mõõtu Eesti
omavalitsuste 34. talimängudel.
Talimängud koosnesid eelturniiridest Eestimaa eri paikades ja 3.–4. märtsil toimunud lõppvõistlustest.
Eelturniirid peeti meeste korvpallis, kus selgitati välja 12 võistkonda, kes
pääsesid edasi finaalturniirile. Jõhvi valla korvpallimeeskond sai oma alagrupist edasi teisena, kaotades vaid hilisemale pronksiomanikule Põlva vallale.
Talimängudel oli kavas kümme spordiala, arvestust peeti eraldi linnade,
üle 8000 ja kuni 8000 elanikuga valdade kohta. Igal omavalitsusel läksid
arvesse murdmaasuusatamise ja veel viie ala kohapunktid. Jõhvi valla
koondvõistkond võistles suusatamises, males, kabes, korvpallis ja ujumises.
Kokkuvõttes saavutas Jõhvi vald üldarvestuses 23. koha. Kõige edukam ala
oli suusatamine, kus punktide liitmise põhjal saavutas Jõhvi kõrge 3. koha.
Individuaaldistantsil M40 vanuseklassis saavutas tihedas konkurentsis
Jõhvit esindanud Arvo Sala kolmanda koha. Esikümnesse oma vanuseklassides jõudsid:
4. Kaspar Krauvärk M18,
5. Mario Kivil
M16,
8. Stivert Pulk
M16,
8. Jonne Rooma
N,
8. Helin Müüdla
N18,
9. Keili Karu
N16,
9. Maris Nurm
N,
10. Pia Kivil
N18.
Teatesuusatamises said nii naiskond kui ka meeskond 5. koha. Naiskonnas sõitsid Helin Müüdla, Maris Nurm ja Jonne Rooma ning meeskonnas
Stivert Pulk, Arvo Sala ja Kaspar Krauvärk. Võistlustules oli ka veel teine
meeskond, kes lõpetas 19. kohaga.
Males saavutati 25 võistkonna konkurentsis kõrge 6. koht, kusjuures kolmandast kohast jäi lahutama vaid kaks punkti. Kabes saavutati 15. koht. Nii
males kui ka kabes võistlesid viieliikmelised võistkonnad, kuhu kuulusid
kaks meest, üks naine, üks kuni 16aastane tüdruk ja üks kuni 16aastane
poiss. Mõlemal alal mängiti Šveitsi süsteemis üheksa vooru.
Ujumises saadi kokkuvõttes 14. ja teateujumises 15. koht.
Suur tänu kõigile osalejatele, kaasaelajatele ja tegusatele inimestele, kes
aitasid võistkondi kokku panna!
Tulemused ja pildid leiab veebilehelt www.joud.ee.
Eesti omavalitsuste 43. suvemängud toimuvad 7.–8. juulini Haapsalus.
HELEN MAST
Spordikooli direktor
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Veebruaris registreeriti
seitsme väikese
vallakodaniku sünd:

PILTUUDIS

Fotod: Kalle Pärt, Dmitri Vorobjov, erakogu

Anette Kesler
Milana Shablauskas
Alissa Leppik
Elika Frolova
Aleksandra Gruzova
Amir Zotov
Cristen Mikk

MÄRTSIS TÄHISTAVAD
SÜNNIPÄEVA JÄRGMISED
VÄÄRIKAS EAS VALLAKODANIKUD:

92
Lehte Kollo
Maila Vallimäe

4. märts
16. märts

91
Bronislava Petrovitskaja
Valentina Kovtšeg
Johannes Vahemets
David Štarkman

30. märts
16. märts
27. märts
28. märts

90
Helju Serebrjakova
Maimu Kajando
Maria Usacheva
Helmi Kukk

5. märts
10. märts
12. märts
15.märts

89
Linda Eenmaa
Valve Kuningas
Aleksandra Jantšenko
Otto Rätsep

5. märts
26. märts
30. märts
17. märts

88
Nadezhda Bedulina
Ada Küttis
Zinaida Ušakova
Anna Mikhaylova
Harry Kärber
Alexey Ivliev

12. märts
17. märts
21. märts
29. märts
20. märts
30. märts

87
Serafima Ryabkova
Ekaterina Kuzmina
Jevgenia Ossi
Aleksander Pupkevitš

5. märts
18. märts
20. märts
23. märts

86
Raissa Varol
Valve Kruus
Maria Averina
Ellen Kilp
Valentina Kolmõkova
Maie Kama
Ellen Pedanik

2. märts
8. märts
12. märts
14. märts
18. märts
23. märts
28. märts

85
Elma Vahtre
Velda Toomsalu
Vaike Kalle
Aleksander Metslov
Otto Mandel
Leo Rood

7. märts
20. märts
30. märts
3. märts
23. märts
29. märts

80
Evgeniya Ivantsova
Aleksandra Maksajeva
Maria Ershova
Ljudmila Veri
Klavdia Glubakova
Raissa Lipping
Victor Savin
Egor Tarasov
Evgeny Shakhmantsev

1. märts
4. märts
5. märts
16. märts
20. märts
24. märts
9. märts
16. märts
16. märts

75
Tamara Ablamova
Erna Ziljova
Vaike Veiram
Tiiu Press
Nina Kozlova
Elsa Nutov
Jaak Saart
Priit Tapner
Enno Konsa

4. märts
9. märts
19. märts
20. märts
25. märts
27. märts
5. märts
7. märts
14. märts

TEATED
11. aprillil kell 10.30–14 Jõhvis
Kooli 2. Tallinna spetsialistid
nõustavad vaegkuuljaid.
Kaasa abivahendikaart!
Uue aparaadi taotlemisel peab
olema kaasas arsti saatekiri.
Registreerimine vastuvõtule
alates 5. aprillist telefonidel
5388 8312 ja 528 7827, Krista.

JÕHVI TEATAJA

KIRIKUAUGUS MÄNGITI HOKIT

Mälestati märtsiküüditamise ohvreid 25. märtsil Kaare tänaval mälestuskivi
juures. 25. märtsil 1949. aastal küüditati Eestist 20 702 inimest Siberisse.

Teatritrupp Ekspromt, lavastus „Õde Beatrice“, juhendaja Urmas Laada.

Jõhvi vald korraldas 4. märtsil koostöös Kohtla-Järve hokiklubiga Everest lahtise jäähokiturniiri lastele ja täiskasvanutele. Võistluspaigaks oli kirikuaugu liuväli. Ilus ilm tõi
kokku hulga spordihuvilisi, nii võistlema kui ka kaasa elama.
Vallavanem Aleksei Naumkin, kes ise samuti turniiril võistlejana osales, toetas laste
spordihuvi sellega, et ostis kuus hokikeppi ja kinkis need Everesti poistele.
Naumkin ütles, et hokivõistluse üks eesmärke oli pakkuda võimalust värskes õhus
liikuda ja muuta „tänavasporti“ laste seas populaarsemaks. Vallavanem avaldas lootust,
et selliseid spordivõistlusi korraldatakse edaspidi veelgi.

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse kooliteater, lavastus „Kahe maailma hotell“,
juhendaja Raili Tamm.

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS

• N, 29.03 kell 18 Ida-Viru

kooliteatrite festivali võiduetendus 2018
„Kahe maailma hotell“
Esitab kultuuri- ja huvikeskuse
kooliteater, juhendaja Raili
Tamm. Tasuta
• L, 07.04 kell 11
XI rahvusvaheline harrastusfilmide festival Laterna Magica:
filmide ülevaatus.
• P, 08.04 kell 12
Jõhvi laste ja noorte lauluvõistlus „Jõhvi laulukevad 2018“.
• R, 13.04 kell 19
Tjumeni Filharmoonia sümfooniaorkester (jääb ära).
• P, 15.04 kell 17
„Hemingway ja Ameerika jazz“.
• K, 18.04 kell 12
Klaveriloomad. Elu muusikas.
• L, 21.04 kell 12
Pinoccio seiklused.
• P, 22.04 kell 14
XI rahvusvaheline harrastusfilmide festival Laterna Magica:
auhinnagala.
• K, 25.04 kell 19
„Muusikaline Balti kett“.
JÕHVI BALLETIFESTIVAL
• P, 29.04 kell 11

„Me armastame balletti!“
• P, 29.04 kell 16.
laste balletigala
• T, 01.05 kell 16.30 moe-show

• T, 01.05 kell 19
Nacho Duato lühiballettide
õhtu.
• K, 02.05 kell 11
„Balletilugu“.
• N, 03.05 kell 19 „Kratt“.

APRILL on
DŽÄSSIKU
U

JÕHVI MUUSIKAKOOLI
KORRALDAMISEL

JÕHVI KONTSERDIMAJA
KAMMERSAALIS

RAEKOJA SAALIS

• P, 01.04 kell 13
eri rahvuste klubi Landõš.
• L, 28.04 kell 18
pereklubi.
• P, 29.04 kell 13
eakate klubi Hõbejuus.

KESKVÄLJAKUL

• L, 21.04 kell 12
Tõnissoni perepäev.

TAMMIKU RAHVAMAJAS
• 14. aprillil kell 14
tantsukollektiivi Värten 20. aasta
päeva kontsert

RAAMATUKOGUS
• R, 13.04 kell 15
Kirjanik Triin Soomets ja kitarrist
Tiit Born luule- ja muusikakavaga
"Valitud elud".
• N, 19.04 kell 17
Külas on kirjanik Aivar Lembit.
NÄITUSED
LINNAGALERIIS
• 04.–27.04.2018 näitus
„Marju Mõru maalid ja kaardid“.
Näituse avamine K, 4. aprillil
kell 16.

Tasuta
Jassivad
Virumaa muusikakoolide
noored puhkpillisolistid,
ansamblid ja orkestrid

4. APRILLIL
KELL 15.30

Külalisesineja
G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli
rütmimuusika osakonna ansambel

JÕHVI VALLAVALITSUSE TEATED
Jõhvi vallavalitsus algatas 20. veebruari 2018.
a korraldusega nr 208 Jõhvi linna Pargi tn 46
ja lähiala detailplaneeringu ning ei algatanud
keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi: KSH).
Planeeritav maa-ala hõlmab Pargi tn 46
(25301:008:0082, ärimaa 100%, pindala 4645
m²) ja osaliselt Pargi tn L10 (25301:013:0069,
transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava
maa-ala piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala
pindala on u 5630 m². Planeeritav maa-ala asub
altkaevandatud alal.
Planeeritav maa-ala piirneb järgmiste
kinnistutega: põhjast Pargi tänav L10
(25301:013:0069, transpordimaa 100%, pindala
6880 m²), idast Pargi tn 48 (25301:008:0093,
ärimaa 100%, pindala 7010 m²), lõunast Jõhvi
linnapark (25301:008:0123, üldkasutatav
maa 100%, pindala 277 252 m²), läänest Jõhvi
linnapark (25301:008:0123, üldkasutatav

maa 100%, pindala 277 252 m²) ja Pargi tn 44
(25301:008:0072, elamumaa 50%, ühiskondlike
ehitiste maa 50%, pindala 3008 m²).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
maa-ala sihtotstarbe muutmine ärimaast korterelamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse
määramine kahele hoonele, sealhulgas ühele kolmekorruselisele korterelamule (kuni kolm korrust maa peal ja üks korrus maa all) ning ühele
parklahoonele või autode varjualusele, teede ja
liikluskorralduse ning haljastuse lahendamine.
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on
kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi vallavolikogu 18.07.2013. a
määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt
on planeeritava maa-ala juhtotstarve korterelamumaa (EK).
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi
vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla veebilehel
www.johvi.ee (planeeringute register/DP-168).

Väljaandja: JÕHVI VALLAVALITSUS ▪ Toimetaja: ERIKA PRAVE tel 517 1032, erika.prave@johvi.ee ▪ Küljendus: Kolmik W ▪ Trükk: trükikoda TRÜKIS

