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LÜHIDALT VOLIKOGUS
VASTU VÕETUD OTSUSTEST
19. aprilli istung
Istungi alguses tutvustas Kaitseliidu Alutaguse
maleva major Mati Kuusvere volikogu liikmetele
Alutaguse maleva tööd ja lähiaja plaane.
Abivallavanem Aivo Tamm andis ülevaate sel kevadel ja suvel Jõhvis tehtavatest teetöödest, nimetades
suuremate töödena Pargi tänava rekonstrueerimist ja
promenaadi pikenduse rajamist kontserdimaja juurest Ahtme piirini.
Hajaasustuse programmiga seonduvast
Volikogu volitas vallavalitsust lahendama hajaasustuse programmis kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud ülesandeid.
Esimene lugemine
Esimese lugemise läbis eelnõu, mille kohaselt lisatakse alates 1. juunist vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu sisekontrolöri ja kommunikatsioonijuhi
ametikoht.
Nende ametikohtade tööjõukulude katmiseks
nähakse vahendid ette 2018. aasta esimeses lisaeelarves, mis on kavas esitada volikogule vastuvõtmiseks
mais. Ametikohad moodustatakse nõunikute struktuuriüksuses ja need on vallavanema otsealluvuses.
Erakorraline istung
Istungit juhatanud volikogu aseesimees Jelena Bezvoditskaja andis teada, et 30. mail kutsutakse kokku
volikogu erakorraline istung, kus arutatakse eesti
põhikooli rekonstrueerimisega seonduva omaosaluse tagamist valla eelarvest.
JT

Eesti põhikoolile kavandatakse
uut hoonet
Vallavalitsus esitas 9. aprillil Innovele eesti põhikooli kohta täiendatud projektiettepaneku pealkirjaga „Jõhvi põhikooli ümberehitamine“.

Jõhvi põhikooli võimaliku rekonstrueerimise asjus jõuti
viimaste arutelude tulemusel äratundmisele, et koolihoone
rekonstrueerimise asemel on otstarbekam selle osaline
lammutamine ja uue rajamine samale asukohale, selgitas
vallavalitsuse projektijuht Eimar Aidma. Kuigi tööd kujunevad
kallimaks, saavutatakse sellega parem ruumilahendus ja hilisem
kokkuhoid hoolduskuludelt.
Lammutada kavatsetakse suurem osa õppehoonest. Alles jääb
põhjapoolne korpus, kus asuvad ujula, võimla, aula ja söökla.
See osa antakse üle Jõhvi spordikoolile.
Projekti maksumuseks on kavandatud 7,17 miljonit eurot.
Toetusena loodetakse saada vene põhikooli ümberehitusest
üle jääv summa 4,76 miljonit eurot ja omafinantseering oleks
2,41 miljonit eurot.
Omavalitsus võib koolide rekonstrueerimiseks kokku küsida
toetust kuni 8 miljonit eurot. Vene põhikooli rekonstrueerimiseks
sai vallavalitsus toetust kuni 3,2 miljonit eurot.
Kas eesti põhikooli ümberehitus saab toetust, selgub
eeldatavasti sügisel.
Selles taotlusvoorus on sõel väga tihe – Innove kodulehe
andmetel on taotlusvooru eelarve ligikaudu 37 miljonit eurot,
aga esitatud taotlustes 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

Kindral Tõnissoni perepäev tõi Keskväljakule hulgaliselt lapsi ja peresid, mängis Jõhvi bigbänd
Raivo Kallase juhtimisel ja laulis Gerli Padar ja pakuti palju põnevat tegevust. Foto: Erika Prave

Kindral Tõnissoni sünnipäevale pühendatud konverents
Jõhvi Muuseumi Selts korraldas koostöös
Kaitseliidu Alutaguse maleva, Viru jalaväepataljoni ja Ida-Virumaa kutsehariduskeskusega 20. aprillil Jõhvi kontserdimajas
kindral Aleksander Tõnissoni sünnipäevale ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud konverentsi „Jõhvi – 90 aastat
Eesti kaitsejõudude linnana. 1928–2018“.
Konverentsi ettekannetes tutvustati Aleksander Tõnissoni tegevust Vabadussõjas,
II maailmasõjaga seotud sündmusi Jõhvis,
samuti Viru jalaväepataljoni ja Alutaguse
maleva ajalugu.
Jõhvis asuva Viru jalaväepataljoni eelkäija
on 1917. aastal loodud eesti rahvuslike kaitsejõudude 4. jalaväerügement. Alates 1928.

aastast paiknes 4. üksikuks jalaväepataljoniks
ümberformeerunud rügement Jõhvis, nüüdses Viru pataljoni asukohas. Jalaväepataljoni
asukohaks oli Jõhvi mõis. Samas asub praegu
2005. aastal valminud Jõhvi kontserdimaja.
Jõhvi Muuseumi Seltsi esimehe Anne-Ly
Reimaa sõnul on käesolev aasta Jõhvile mitmes mõttes eriline. „Sel aastal möödub 90 aastat Viru pataljoni eelkäija, Eesti rahvaväe 4.
üksiku jalaväepataljoni asumisest Jõhvi ja 80
aastat linnaõiguste andmisest Jõhvile. Eesti
Vabariigi juubeliaastal tahame tutvustada
Jõhvit kui sõjaväelinna. Eesti kaitsejõudude
paiknemine linnas on mõjutanud linna arengut, kuid seni on seda vähe esile tõstetud. Sel
aastal tähistatakse Euroopas kultuuripärandi

PILTUUDIS

Rahvatantsuring Värten tähistas oma 20. sünnipäeva toreda kontserdiga, kus
peale sünnipäevalapse enda esinesid ka tantsulapsed ja rahvatantsuansambel
Üks Lust. Vallavanem Aleksei Naumkin tänas tantsijaid ning ütles, et Värtna
tantsijad on oma nooruslikkuse ja professionaalsusega eeskujuks ka teistele.

aastat. Ka militaarajalugu on kultuuripärand,
mida peame teadma ja mäletama,“ märkis
Reimaa.
K indralmajor A leksander Tõnisson
(17.04.1875–30.06.1941) oli Eesti sõjaväelane, kes juhtis Vabadussõja lahingutes Viru
rinnet ning oli aastatel 1934–1939 Tartu linnapea ja 1939–1940 Tallinna ülemlinnapea.
Tema teeneks on Vabadussõjas Loodearmee
desarmeerimine ning interneerimine. Vabadussõjas osutatud teenete eest sai Aleksander
Tõnisson kingiks Jõhvi vallas asuva Edise
mõisasüdame. Mõisa on külastanud ka president Konstantin Päts 1933. aastal, samuti paljud nimekad Eesti riigi- ja kultuuritegelased.
JT

Fotod: Erika Prave

Aprilli keskel võistlesid Jõhvi spordihallis Eesti
noored robootikud „RoboMiku lahingus 2018“.
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Hooldushaiglale kingiti tahvelarvutid
Sihtasutuses Jõhvi Haigla algas IT-näidisprojekt, mille käigus kingiti haiglale tahvelarvutid, et patsiendid saaksid nüüdisaegsete nutilahenduste
abil mugavalt oma lähedastega ühenduses olla.
Projekt on Eestis ainulaadne, sest nutiseadmete koolituse läbib haigla
personal ja seal toimetavad tegevusteraapia juhendajad, kes saavad
nutiteadmisi patsientideni viia. Koolituse jooksul õpitakse selgeks tahvelarvutite kasutamine, et patsientidel oleks võimalik oma lähedastega
suhelda ning haigla töötajatel oleks võimalik neid seejuures parimal viisil
toetada ja juhendada.
„Patsientide jaoks on tihtipeale kõige olulisem olla mugavalt ja kiirelt
oma lähedastega ühenduses. Nutiseadmed pakuvad selleks head võimalust. Projektile annab lisaväärtuse ka see, et lisaks seadmetele saavad
hooldushaigla tegevusjuhendajad ja patsiendid võimaluse õppida, kuidas
nutiseadme abil internetist infot leida, kuidas saata e-kirja või jagada
fotosid,“ ütles Jõhvi haigla arendus-turundusjuht Ele-Riin Kullamaa.
Jõhvi haigla projekt on ainulaadne osa sihtasutuse Vaata Maailma
koordineeritud NutiAkadeemia koolitus- ja nõustamisprojektist, mille
eestvõttel toimuvad üle kogu Eesti tasuta individuaalsed nutinõustamised
ning põhjalikumad koolitused ja loengud, mida viivad läbi vabatahtlikud
ja raamatukogude töötajad.
NutiAkadeemia projekti koordineerib SA Vaata Maailma koostöös Swed
bank Eesti, SEB, Telia, Elisa ja SK ID Solutionsiga.
JT

Vähekindlustatud pered said
koduapteegi
Kogu Eestit hõlmanud heategevuskampaaniaga „Tee head“ koguti üle
3000 apteegitoote, mis jõuavad 360 toimetulekuraskustes pere kodustesse apteekidesse. Jõhvi perede jaoks koguti 30 koduapteeki, mis
aitavad tuua leevendust kitsikuses elavate perede laste tervise eest
hoolitsemisel.
Heategevusfondi Dharma ja Benu Apteegi ühiskampaania käigus komplekteeriti annetatud tervisetooted koduapteekideks, millest igaühe väärtus
on ligi 50 eurot.
Koduapteeke sisustasid inimesed, kes tegid annetusoste kõikides Eesti
maakondades asuvates Benu apteekides.
JT

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad
suurõppuse Siil
Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2.–14. maini suurõppuse „Siil 2018“,
mis on taasiseseisvunud Eesti suurim õppus ja toob üle Eesti kokku
enam kui 15 000 inimest.
Õppuse esimeses etapis kuni 6. maini harjutavad Kaitseliidu kergejala
väekompaniid ja korrakaitseüksused koos politsei- ja piirivalveametiga
(PPA) sisejulgeoleku ülesannete täitmist, sealhulgas Naiskodukaitse toel
elanikkonna evakuatsiooni. Naiskodukaitse üks olulisem ülesanne on korraldada õppusel evakuatsioonipunktide rajamine ja sealne sujuv tegevus.
Oma haripunkti jõuab õppus Kirde-Eestis 4.–6. mail, mil Rakveres, Jõhvis,
Väike-Maarjas, Türil ja Jõgeval on väljas suurel hulgal kaitseliitlasi ja ka
teiste ametite esindajaid. Peamine tegevus on objektide valve, samuti
korraldavad PPA ja Kaitseliit ühispatrulle ja seatakse üles vaatluspostid.
Korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse
alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega
(näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett vm), ei tohi seda kindlasti ise
puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja
teavitada kaitseväelasi/kaitseliitlasi või helistada telefonil 112.
Õppustel ei saa alati välistada ka kahju, mis võib tekkida manöövrite ja
harjutuste käigus. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada
kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms –, siis palub Kaitseliit
viivitamata vahejuhtum fikseerida ja võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise
koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Kontakttelefon on Järva malevas 717 9749, Jõgeva malevas 717 9699, Viru malevas
717 9649, Alutaguse malevas 717 9599.
PPA ja Kaitseliit tänavad teid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest,
mis aitab kaasa suurõppuse turvalisele kordaminekule.
Major TANEL RÜTMAN
„Siil 2018“, meediaoperatsioonide keskus

Hajaasustuse programmi taotlusvoor
Riigihalduse ministri 20. märtsi 2018. a käskkirjaga nr 1.1-4/66 on hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks kinnitatud 9.
aprill 2018 ja taotluste esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
EASi hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik
välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele
teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.
Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus
kui ka taotleja.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi
nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruses nr 14 „Hajaasustuse
programm“, mis on kättesaadav EASi veebilehel http://www.eas.ee/
teenus/hajaasustuse-programm/. Samas on olemas ka taotlusvormid ja
muud vajalikud juhendmaterjalid.
LISAINFO:
Jõhvi vallavalitsus: Eimar Aidma, tel 336 3779, 5303 5771,
e-post eimar.aidma@johvi.ee,
EAS: Tiina Loorand, tel 627 9402, e-post tiina.loorand@eas.ee.

Äripargis algas ehitus
Jõhvi äripargi 24 krundist on omaniku
leidnud 7, neist MKJ Baltic on alustanud logistikakeskuse ja lao ehitust.
Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade
Arendus juhatuse liige Teet Kuusmik
ütles ERRile, et mitme projekti ettevalmistustöid on tehtud juba paar aastat.
„Kui praegu on MKJ Baltic alustanud
oma puidulogistikakeskuse ja lao ehitust,
siis sel aastal planeerivad lisaks neile siin
ehitust alustada veel kolm ettevõtet.
Nii et see aasta tuleb aktiivne. Lihtsalt

projektid on oma arengus jõudnud sellisesse staadiumisse, kus ehitustööd on
pihta hakanud,“ rääkis ta.
Puukeskuse kaubamärki kasutava MKJ
Balticu 1,5 miljonit eurot maksma minev
uus keskus peaks klientidele uksed avama
aasta lõpus.
Riigi osalusega loodud sihtasutusele kuuluvate tööstus- ja äriparkide üks eesmärke
on leevendada piirkonna suurt tööpuudust. Näiteks Puukeskuses saab pärast

Vandaali leidjale 200 eurot
Vallavalitsus annab vaevatasuks 200 eurot inimesele, kes aitab tabada
kalmistul vandaalitsenud
isiku. Nimelt langetati
aprilli keskel kalmistu
tagumises osas pooleteise
meetri kõrguselt elujõus
vaher, mis kukkudes
lõhkus ümberkaudsetel
haudadel plaate ja riste.
Samuti oodatakse vihjeid
kalmistule olmeprügi
vedavate inimeste kohta.
Tunnistajatel palutakse
teada anda telefonidel
5306 5722 ja 336 3754 või
kirjutada johvi@johvi.ee.

uue pinna valmimist praeguse viie töötaja
asemel rakendust kümme inimest.
Jõhvi logistika- ja äripark asub Tallinna–Narva maantee ääres ja see avati
2015. aasta novembris. Äripargi territooriumile on rajatud taristu: veevärk, kanalisatsioon, gaasivõrk, teed, sidevõrgud,
tänavavalgustus, elekter. Toona pakkus
Kuusmik, et tänu äripargile saab Jõhvi
nelja-viie aasta jooksul endale 300–400
uut töökohta.
JT

Foto: Margus Piirson
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Vallas on uus jäätmevedaja
Alates 14. maist osutab Jõhvi vallas
korraldatud jäätmeveo teenust RagnSells AS.
Ragn-Sells osutab jäätmeveo teenust järgmise viie aasta jooksul,
14.05.2018–13.05.2023.
Jäätmevaldaja ehk kinnistu omaniku
liitumine korraldatud jäätmeveoga on
kohustuslik. Korraldatud jäätmeveoga on
liitunud nii korteriühistud ja pideva elukohana kasutatava ühepereelamu omanikud kui ka suvila, aiamaa, äriruumi,
garaaži jne omanikud.
Jäätmeveoga seotud küsimuste, nt
veosageduse, konteineri suuruse ja jäätmeliikide asjus palume pöörduda RagnSells ASi poole. Samuti palume uue
jäätmevedaja poole pöörduda juhul, kui
lepingut pole veel sõlmitud.
Juhime tähelepanu ka sellele, et konteinereid võib nii rentida kui ka osta. Rentida võib neid kas Ekovir OÜ-lt, RagnSells ASilt või ka mujalt.
Et ei tekiks olukorda, kus teil on
üht liiki jäätmete jaoks kaks konteinerit, või et te ei jääks konteinerist
ilma, palume otsustada, kust te hakkate konteinerit rentima, ja kindlasti
võtta ühendust nii Ekovir OÜga kui ka
Ragn-Sells ASiga.
TÜHISÕIDU ARVED JA
LISATASUD
Jäätmevedajal on teatud juhtudel õigus
esitada tühisõidu arve. Jäätmevedajal on
ka õigus võtta lisatasu näiteks järgmise
eest:
• kliendi luku, sh värava või tõkkepuu avamine ja sulgemine;
• lukuaasade paigaldus konteinerile;
• konteinerite mahtu ületavate
jäätmete või konteineriväliste, otse

konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu;
• jäätmekoti või konteineri käsitransport jäätmeveokini üle 10 m;
• kordusarve saatmine või võlateate
saatmine tasumata arve kohta;
• muud lisatasud ja lisateenused, mis
on hinnakirjas kajastatud.
Kuna vedajal on kohustus vedada ilma
kliendi eelneva tellimuseta ära jäätmetekkekohtadel asuvate kogumismahutite
juures või peal asuvad vedamiseks pakendatud jäätmed ning õigus võtta selle
eest lisatasu, palume jälgida, et jäätmed
mahuksid konteineri sisse ja selle kõrval
jäätmeid poleks (erandiks on suurjäätmed). Ületäidetuks loetakse konteinerit,
millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik
sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks.
Ragn-Sells ASil on Jõhvis Rakvere tn
3a klienditeeninduspunkt, mis töötab
neli kuud, st 17.04.–14.08.2018.
Tööajad:
T ja N 12.30–18.30, K 9.00–15.30.
Ragn-Sells ASi poole võib pöörduda ka
e-posti aadressil virumaa@ragnsells.com
või telefonil 606 0439.
Ragn-Sells ASi piirkondlik kontor asub
aadressil Uus 1, 43121 Kiviõli.
• Infotelefon 606 0439.
• Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells
AS, info@ragnsells.ee/leping.
• Koduleht www.ragnsells.ee/.
• E-post virumaa@ragnsells.com või
info@ragnsells.ee.

Jäätmevaldajad on kohustatud koguma
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
olmejäätmeid liigiti ja jäätmevedajale üle
andma alljärgnevalt:
• segaolmejäätmeid koguvad ja
annavad üle kõik jäätmevaldajad,
kellel tekib või kelle valduses on
olmejäätmed;
• paberi- ja kartongijäätmete mahuti
peab olema korterelamutes, kus on
vähemalt neli korterit, ning asutustes
ja ettevõtetes, kui neid jäätmeid tekib
üle 50 kilogrammi nädalas;
• suurjäätmete äravedu korraldatakse hiljemalt kolme päeva jooksul,
kui suurjäätmed on jäätmemahuti
vahetus läheduses. Suurjäätmete
äravedu korraldatakse kokkuleppel
jäätmevedajaga kogumisringidega,
kui sellest on jäätmevaldajaid
teavitatud;
• alates 1. juulist 2018 peab biolagunevate jäätmete mahuti olema
korterelamutes, kus on üle 20
korteri, majutuskohtades, kus on üle
50 koha, toiduainetega kauplevates
kauplustes, kus on müügipinda üle
30 ruutmeetri, ja toitlustusasutustes,
kus on üle 15 koha.
Kui teile kuuluval kinnistul ei toimu eluvõi äritegevust või kinnistut kasutatakse
hooajaliselt, on teil võimalus taotleda täielikku või perioodilist vabastust korraldatud
jäätmeveost. Selleks tuleb esitada Jõhvi vallavalitsusele vabastuse taotlus.
Lisateavet saab Jõhvi vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistilt telefonil 5309
6090 või e-posti aadressil svetlana.jyrgens@johvi.ee.
SVETLANA JÜRGENS
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
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Muusikakooli õpilaste
konkursikevad

Naerusuiseim memm elab Jõhvis

Naerumemm Leili Tiislär. Foto: Erika Prave

Laste ja noorte lauluvõistluse
„Jõhvi laulukevad 2018“
tulemused
3–4aastased
I koht ARTJOM BATOV
II koht J ELIZAVETA SAHHAROVA
III koht KSENIJA BOROVICHENKO
Lapsi juhendab kultuuri- ja huvikeskuse
vokaalringis YES Jelena Skrebneva
5–6aastased
I koht EMILIA LEBEDEVA,
juhendaja Jelena Skrebneva
II koht MARTA ELISE MIHKELSON, Tammiku
lauluring, juhendaja Küllike Šapovalov
III koht NICOLE KIVEST, kultuuri- ja huvikeskuse
lauluring, juhendaja Kersti Pärnamets
Tunnustus veenva esituse eest –
STEPAN KVITKOVSKI,
juhendaja Jelena Skrebneva
7–8aastased
I koht KERTO VINKLER
II koht DANIEL OLIVER TRENHOLM
III koht HENDRIK KONSA
Lapsi juhendab Tammiku lauluringis
Küllike Šapovalov
Tunnustus huvitava esituse eest –
MARIA KREMENEVSKAJA,
juhendaja Jelena Skrebneva
Tunnustus dünaamilise esituse eest –
HANNALIISA MEDER,
juhendaja Kersti Pärnamets
Tunnustus meeleolukuse eest –
MIRTEL PAUMER,
juhendaja Küllike Šapovalov

Vähemalt niimoodi otsustas aprilli alguses Tammiku rahvamajas peetud iga-aastasel maakonna memme valimisel auväärt
žürii. Naerumemme tiitel läks sellel võistlusel Jõhvi au kaitsnud Leili Tiislärile.
Seekord valiti maakonna loomingulisimat
ja hakkajaimat memme kuraditosinas kord.
Hoolimata ebausku tekitavast numbrist läks
kõik nagu õlitatult: memmed olid konkursiks hästi valmistunud, eestvedaja Heli Vähk
nende jaoks põnevad ülesanded välja mõelnud ning publikul ei jäänud muud üle, kui
nautida lõbusat etendust ja võimalust vaheaegadel jalga keerutada.
Leili Tiislär ütles, et valmistus memmede
heitluseks tõsiselt, valmistas ette põnevad
kostüümid ning otsis ehtimiseks välja lehvikud ja stiilsed kübarad.
Memmede valimine on pidu, kus kõik
osalejad – keda sedapuhku oli Ida-Virumaa
eri paigust seitse – saavad tiitli, olgu see siis

nobenäpu, tantsumemme või publiku lemmiku oma. Maakonna memmeks valiti Sondat esindanud Aili Paavo.
Võidu vormistamiseks tuli memmedel
läbida kolm eripalgelist konkurssi. Kõigepealt pidi kodus ette valmistatud voorus
„Sada sõna Eestile“ ütlema oma head soovid
ja mõtted Eesti riigile. Teises voorus said
osalejad, kellest enamik on üle 70, mõelda
ennast klassikokkutulekule, kus trehvasid
need, kel koolist möödas pool sajandit.
Võistluse lõppmänguks oli Tuhkatriinu
ball, kus kõik osalejad püüdsid kauni printsi
pilke ja ihalesid endale Tuhkatriinu kaotatud
kingakest. Ent ka seekord läks nagu muinasjutus – prints leidis oma Tuhkatriinu, keda
kehastas Heli Vähk, ning memmed pidid
leppima enda tantsupartneritega. Tundus,
et neil oli selle üle hea meel.
Erika Prave

Toimub esimene Vaksalikontsert
Kus Vaksalikontsert toimub? Muidugi
Jõhvi raudteejaamas, vaksali ees, millest
on saanud pärast sulgemist paras konnasilm, mille peal tallatakse usinasti valimiste ajal.
Millal Vaksalikontsert toimub? Laupäeval,
5. mail kell 15.
Ja kes on esinejad? Esinejad on sellised,
kes pärast Vaksalikontserti ei lase sel konnasilmal ununeda enne, kui vaksali saatus on
otsustatud.
Esineb näitleja Merle Jääger, keda tuntakse rohkem Merca nime all. Ta võtab
kaasa Urve Voitki ja Urve võtab akordioni.
Merca kava on täis tuld ja tõrva. Lauldakse
„Marseljeesi“, lauldakse „Varšavjankat“, loetakse Majakovskit, loetakse Pöögelmanni ja
Varest loetakse ka.
Esineb punkluuletaja Freddy, keda tuntakse
eelkõige Psychoterrori solistina. Mullu pandi
Freddy loodud laulusõnad kaante vahele
ning kaane peale kirjutati „Sigalind“, nii et
Freddyst on saanud kirjandusklassik. Ja see
klassik kontserdil „Sigalinnu“ luulet loebki.
Arvata võib, et mitte härdalt ja hardalt. Esineb punkbänd Alice Tisler koosseisus Janek

Pahka (vokaal), Elmar Sats (kitarr), Anti
„Punty“ Allaste (bass) ja Andrus Albrecht
elik Bonzo (löökpillid).
Vaksalikontserdile kutsutakse ka omavalitsuspoliitikud, kes viimati valimiste ajal valutasid südant Jõhvi raudteejaama hoone pärast.
See valu ei tohiks välja lüüa ainult valimisvõitluse ajal.
5. mail kell 12 toimub Jõhvi keskraamatukogus Bulat Okudžava laulude kontsert,
esitajateks tartlased – Olga Einasto ja kitarril
Elmet Neumann. Samal ajal stardib raamatukogu eest noorte luulerännak aherainemäele.
Kell 14 on keskraamatukogus pooltund
Freddy ja Narva räppari Jevgeni Ljapiniga elik
Stufiga, kes on kõrva jäänud laulusõnadega
„Ma olen venelane, aga ma armastan Eestit“.
Kõik need üritused toimuvad Tartu kirjandusfestivali Prima Vista raames, sest Jõhvist
saab selleks kevadeks festivali partnerlinn.
Nii et viska reha nurka! Aiatöö pole jänes,
et ära jookseb, aga mine tea, millal järgmine
Vaksalikontsert toimub või Okudžava laulud
Jõhvis kõlavad.
Tiia Linnard
Jõhvi keskraamatukogu teenindusjuht

13–15aastased
I koht KERMO VINKLER, Jõhvi põhikool,
juhendaja Tatjana Elken
II koht PAUL PÄRT, Jõhvi põhikool,
juhendaja Küllike Šapovalov
III koht EMILIA BRATŠUN,
juhendaja Kersti Pärnamets
16–19aastased
I koht RUZANA GUBAYDULLINA,
juhendaja Jelena Skrebneva
II koht KAROLINA GITA
III koht ARINA DOVLATOVA
Neiud harjutavad Jõhvi gümnaasiumis,
juhendaja Tanja Elken
Tunnustus keskmise registri eest –
KSENIJA JUUSU, juhendaja Kersti Pärnamets
ŽÜRII TUNNUSTUS väga professionaalse
klaverisaate eest – juhendaja Küllike Šapovalov

Eesti muusikakoolide liidu konkursil „Parim noor instrumentalist 2018“ osalesid kümme Jõhvi muusikakooli akordioni- ja
keelpillimängijat.
Viiuli erialal saavutas Vera Fedossova (õpetaja Oksana
Potapenko, kontsertmeister Larissa Šilova) oma vanusegrupis
regioonikonkursil III koha ning tuli vabariiklikus lõppvoorus
diplomandiks.
Akordioni erialal tuli Vassili Korobov (õpetaja Jelena Pajuste)
regioonikonkursil III kohale ja vabariiklikus lõppvoorus II kohale.
Kitarristide regioonikonkursil esindas Jõhvi muusikakooli lausa
kaheksa noort muusikut. Lisett Pullerits ja Darina Šilova saavutasid oma vanuserühmas I koha, Janek Kosobutski II koha ja
diplomi kohustusliku pala hea esituse eest, Georgi Samarski III
koha. Kõikide nende õpilaste õpetaja on Inga Tagirova.
Nikita Kazakov (õpetaja Jüri Link) sai diplomi kohustusliku
pala hea esituse eest.
Tubli ülesastumise tegid ka meie kõige nooremad osalejad
Daria Politsinskaya, Dmitri Petrov ja Ilja Kisseljov (õpetaja Vadim
Nikitin).
Vabariiklik lõppvoor oli noortele kitarristidele samuti edukas.
Lisett saavutas II koha, Janek, Georgi ja Darina III koha. Janek
pälvis ka žürii eripreemia kohustusliku pala esituse eest.
Konkursi „Parim noor instrumentalist 2018“ lõppkontsert ja
auhinnakarikate kätteandmine toimusid Tartu Ülikooli aulas
ning seal sai võimaluse esineda Darina Šilova.
Märtsi lõpus toimus Kohtla-Järve kunstide kooli korraldamisel viiendat korda Jaan Õuna nimeline puupuhkpillimängijate
konkurss Ida- ja Lääne-Virumaa noortele muusikutele. Jõhvi
muusikakoolist osales nooremas astmes 3. klassi flöödiõpilane
Aleksandr Jakovlev (õpetaja Irina Jekimova, kontsertmeister
Svetlana Ratsõborskaja) ja vanemas astmes 7. klassi saksofoniõpilane Maria Kuzmenkova (õpetaja Raivo Kallas, kontsertmeister Jelena Gromova). Aleksandr tuli konkursil I koha ja Maria II
koha laureaadiks.
PasunaJassiga tähistati džässikuud
Jõhvi muusikakooli korraldamisel toimus aprilli alguses viiendat
korda õpilasüritus PasunaJass, kuhu kogunes ligi 80 noort muusikut koos oma õpetajatega, et tähistada aprilli kui džässikuud
ning musitseerida üksteisele ja koos teistega.
PasunaJassi heaks koostööpartneriks on nende aastate jooksul olnud G. Otsa nimelise Tallinna muusikakooli rütmimuusika
osakond, kust on õppejõud tulnud läbi viima meistriklasse ning
endaga alati kaasa toonud ka Otsakooli noortest muusikutest
koosneva külalisansambli.
Seekord tuli koos noorte muusikutega üritusele saksofonist ja
rütmimuusika osakonna juhataja Mairo Marjamaa, kelle fusion’iteemalises meistriklassis said osaleda kõik jassijad.
Päeva põhisündmuseks kujunes kahetunnine kontserdiplokk,
kus esinesid solistid, ansamblid ja orkestrid Rakvere muusika- ja
kunstikoolist Kaur, Ahtme ja Kohtla-Järve kunstide koolist, Sillamäe ja Jõhvi muusikakoolist. Traditsiooniliselt astus lavale ka
muusikakoolide koondorkester, mille esituses tuli ürituse kunstilise juhi Raivo Kallase dirigeerimisel ettekandele Joe Zawinuli
„Mercy, Mercy, Mercy“.
Energilise ja särava punkti panid jassipäevale külalised
Otsakoolist.
MARGIT RAAG
Muusikakooli direktor

Ettevõtlikkuse nädal eesti
põhikoolis

9–10aastased
I koht ANNABEL AADUMÄE,
juhendaja Küllike Šapovalov
II koht ANASTASSIA SMIRNOVA,
juhendaja Jelena Skrebneva
III koht GRETTE SEMENKOVA,
juhendaja Küllike Šapovalov
Tunnustus musikaalsuse eest –
MARIA TUMKO,
juhendaja Jelena Skrebneva
11–12aastased
I koht ADEELE OLT, Jõhvi põhikool,
juhendaja Küllike Šapovalov
II koht MATHEW WILLIAM TRENHOLM,
Tammiku lauluring,
juhendaja Küllike Šapovalov
III koht INES REISI, juhendaja Kersti Pärnamets
Tunnustus kõrgete nootide eest –
MIRTEL KÕUE GAMZEJEV,
juhendaja Kersti Pärnamets
Tunnustus „Kosmonaudi laulu“ eest –
HANNA-MARIA PEETSALU,
juhendaja Küllike Šapovalov
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Eesti põhikoolis peeti huviringi- ja käsitöölaata ning tehti klassiuksed lahti vanematele.
„Meil on pakkuda põnevat tegevust ka peale koolitundide,
sest ettevõtlik laps on tegus ka väljaspool õppetegevust. Teisipäeval, 17. aprillil tulid huviringid tavapärastest ruumidest välja
ja tutvustasid kooliperele oma tööd. Õpilastel on võimalus leida
vahetundides tegevust ja soovi korral sügisel ringidega liituda.
Kolmapäeval viidi ühes koostööpartneri Virumaa Metsaühistuga
õpilaste valmistatud pesakastid metsa ja pandi need üles,“ rääkis
Jõhvi põhikooli huvijuht Liivi Hõbe. Koolis peeti ka laata, kus
lapsed kauplesid enda valmistatud toodetega.
Sellel nädalal olid kooli oodatud lastevanemad, kes võisid ka
tunde külastada.
JT

Võit rahvusvahelisel võistlusel
Tantsupeolised. Foto: Erika Prave

Jõhvi koolide tantsu- ja laulupidu
Jõhvi põhikooli ja gümnaasiumi ühisel
tantsu- ja laulupeol esitati 32 tantsunumbrit, millest 13 olid Jõhvi aukodaniku Voldemar Berelkovski looming.
Berelkovski tunnistas, et lisaks traditsioonilisele peole, mida peeti juba 26. korda, oli
seekordsel ettevõtmisel ka üks tagamõte –
nimelt tähistas ta selle peoga oma sügisel
saabuvat 80 aasta juubelit. Sellest tõigast
lähtus ka peo repertuaar – esitati nii Berelkovski autoriloomingut kui ka tema seatud
tantse. Peale selle on ka eesti põhikooli

hümnile, mis peo alguses kõlas, sõnad kirjutanud just Berelkovski.
Peol esinesid 1.–9. klassini tantsurühmad
igast klassist või kahe klassi peale kokku pandud rühmad ning gümnaasiumi 10. ja 12.
klasside rühmad. Õpilasi juhendavad peale
Voldemar Berelkovski ka Taivo Aljaste, Kaja
Laur ja Tiina Aasmäe.
Peo vokaalse osa eest seisis hea lauluõpetaja
Küllike Šapovalov, kelle taktikepi all esinesid
poiste-, mudilas- ja lastekoor ning ansambel.
JT

30. märtsist 1. aprillini toimus Jūrmalas rahvusvaheline laste
ja noorte loomingu konkurss „Mina suudan!“.
Jõhvi tantsu- ja spordiklubi Twist Crew osales konkursil oma
kõige väiksemate, 4–8aastaste sportlastega ja treener Tatjana
Tulskaja otsustas esmakordselt rahvusvahelisel võistlusel proovile
panna oma koreograafioskused.
Osalejaid oli neljast riigist. Oli näha värvikaid kostüüme ja
põnevaid lavastusi, juhendajad aga karastusid žürii kriitikas ja
märkustes ning kuulasid nende soovitusi. Hindajateks olid oma
ala meistrid, näiteks tantsija, koreograaf, Riia kõrgkooli õppejõud
ja paljude preemiate laureaat Dmitri Gaitjukevitš.
Laste tantsu võistlusklassis võitsid 6–8aastased tantsuga „Liblikad“ teise taseme laureaadi tiitli.
„Meile oli see suur võit ja kasulik kogemus,“ ütles treener
Tatjana Tulskaja. „Lapsed Jõhvi-sugusest väikelinnast esinesid
Jūrmala kontserdisaalis. Väga tublid! Tänan väga vanemaid toetuse eest!“
Peale võistluste tutvusid lapsed ka Riia linnaga.
JT
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Nr 4 (165) aprill 2018

Märtsis registreeriti
seitsme väikese
vallakodaniku sünd:
Miroslava Kulikova
Susanna Tanissaar
Polina Grabar
Safina Dolgova
Julia Uland
Kristofer Koort
Eduard Dijev
Deivid Lindus
Platon Boltov
Andrei Markarjan
APRILLIS TÄHISTAVAD
SÜNNIPÄEVA JÄRGMISED
VÄÄRIKAS EAS VALLAKODANIKUD:

97
Hildegard Kruus

95

Lianda Sakala
Valdek Rautso

94

Maria Vagina

93

Faina Kryuchkova

91

Alande Sepp
Erna Onton
Zoya Suslova
Galina Demidova

90

Antonina Gavrilova
Lidia Kotlyarevich
Aleksandra Ekimova

89

Hilda Hallik
Yevgeniya Shayko
Pelageja Gavrilova

88

Jelizaveta Besstšastnaja

87

Anna Kitšatova
Lidia Nikonova
Maria Zolina
Lidia Maksimova
Alma Antonova

86

Maria Danilkina
Ljudmila Kosko
Ellen Skrebutenas
Galina Zolotova
Aliide Lekareva
Heino Soom

85

Liisi Vahula
Elma Tamme
Laine Algo
Tamara Russakova
Elfi Jõesaar
Miralda Ritinš

80

Lii Kaldvee
Zinaida Sachuk
Maria Petrova
Liidia Polkovnikova
Endel Hunt
Ivan Dvorak
Anatoly Anisimov

75

Lyubov Artyukh
Liidia Abelova
Yadviga Sudelaynen
Aino Neider
Aleksandra Atamanova
Maie Sikk
Gennady Lutsenko
Valdik Lehtse
Arne Parkman

1. aprill
10. aprill
23. aprill
24. aprill
24. aprill
11. aprill
11. aprill
20. aprill
27. aprill
4. aprill
15. aprill
19. aprill
7. aprill
21. aprill
23. aprill
30. aprill
13. aprill
17. aprill
23. aprill
26. aprill
29. aprill
3. aprill
9. aprill
9. aprill
14. aprill
24. aprill
4. aprill
7. aprill
9. aprill
10. aprill
15. aprill
19. aprill
22. aprill
1. aprill
25. aprill
30. aprill
30. aprill
7. aprill
7. aprill
10. aprill
4. aprill
5. aprill
6. aprill
6. aprill
12. aprill
24. aprill
8. aprill
12. aprill
27. aprill

Jõhvi vallavalitsus korraldab konkursi

HARIDUS-, KULTUURI- JA NOORSOOTÖÖ
SPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks.
Haridus-, kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti ametijuhendiga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel www.johvi.ee.

KANDIDEERIJA PEAB:

• omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest ja
seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• omama kõrgharidust (soovitatavalt pedagoogilist);
• omama vähemalt üheaastast töökogemust hariduse alal;
• olema õppimisvõimeline ja -tahteline;
• valdama eesti keelt kõrgtasemel ja vene keelt suhtlustasemel;
• oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja
tabeltöötlusprogramme ning andmekogusid;
• olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega; heatahtlik,
algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja
lahendustele orienteeritud; suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt
kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele; olema paindlik
tööülesannete ja -tingimuste muutumise suhtes.

KANDIDEERIMISEKS ESITADA JÄRGMISED DOKUMENDID:

• kirjalik avaldus;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad (diplom koos akadeemilise õiendiga vms);
• elulookirjeldus koos teenistuskäiguga;
• motivatsioonikiri teenistusest haridus-, kultuuri- ja noorsootöö spetsialistina (mitte pikem kui üks A4-lehekülg);
• muud dokumendid, mida kandideerija peab oluliseks.
Tööle asumise aeg – esimesel võimalusel.
Kandideerimiseks esitada dokumendid hiljemalt 18. maiks 2018
kas elektroonselt (avaldus digiallkirjaga) aadressil johvi@johvi.ee või
kirjalikult Jõhvi vallavalitsuse aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi.
Konkursi kontaktisik on Riina Sooäär.
Lisainfo johvi@johvi.ee või 5333 1245.

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“.

• Jõhvi linnaõiguste 80. aasta-

päevale pühendatud pidulik
kontsert. N, 10.05 kell 19.
• Tulevikukonverents „Jõhvi
homme“. R, 11.05 kell 11.
• Sander Õigus „Kolmandas
Isikus“. R, 18.05 kell 19.
• „Laulukarussell 2019“ IdaVirumaa eelvoor. L, 19.05 kell
12.
• Teater Tuuleveski „Uinuv
kaunitar“. L, 19.05 kell 12.
• Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse
kollektiivide kevadkontsert
P, 20.05 kell 13.
• Giacomo Susani (Itaalia),
Boyan Doychev (Bulgaaria)
K, 13.06 kell 19.
RAEKOJA SAALIS

31. mail kell 17
Jõhvi kontserdimaja
kammersaalis
Jõhvi muusikakooli

KEVADKONTSERT
Õppeaasta lõpetamine ja
tublimate tunnustamine.
Esinevad solistid, ansamblid,
koorid, orkestrid.
Sissepääs tasuta.

JÕHVI TEATAJA

• Eri rahvuste klubi Landõš
P, 13.05 kell 13.
• Aleksander Lassikovi kontsert
N, 17.05 kell 18.
• Eakate klubi Hõbejuus
P, 27.05 kell 13.

1938–2018
10. mail
17.30 promenaadil
Rakvere tänava alguses
ESIMESE LINNAPEA
VOLDEMAR HÄRMA
MÄLESTUSPINGI AVAMINE
19.00 Jõhvi kontserdimajas
PIDULIK KONTSERT

Tasuta pääsmed saadaval
kontserdimaja kassas

12. mail
Jõhvi keskväljakul
10.00 GRILLFEST 2018
Ida-Virumaa meistrivõistlused grillimises,
käsitöölaat,
kultuuriprogramm
20.00 Muusikaline kingitus:
ansamblid
MR. BLUES (Jõhvi) ja
KARAVAN (Tallinn)

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS

80 aastat Jõhvi linnaõigusi

KESKVÄLJAKUL

• Ida-Virumaa meistrivõistlu-

Päeva lõpetab ILUTULESTIK

sed grillimises „Grillfest 2018“.
Käsitöölaat, kultuuriprogramm
12.05 kell 10.
Ansamblid Mr. Blues ja Karavan

KUNSTIKOOLI GALERIIS
• Kuni 14.05
Eesti maalikunstnike liidu näitus
„Kui arvutid peatuvad“.
• Alates 18.05
kunstikooli 2018. aasta diplomitööde näitus.

Jõhvi kuldpulmaliste pidu on
9. juunil Tammiku rahvamajas.
Kuldpulmapaaridel
palun endast teada anda
telefonil 585 87381
(Heli Vähk).

Jõhvi kontserdimaja kammersaalis
Ajakava
11.00 Konverentsi avasõnad
11.15 Eesti linnade eesseisvad mured ja rõõmud.
Jüri Võigemast, Eesti Linnade ja Valdade Liit
11.45 Jõhvi linna arhitektuur 2030.
Tanel Tuhal, Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal
12.15 Jõhvi promenaadi pikendamine pargi alleel
ja hariduslinnakus 2018–2020.
Andres Toome, Jõhvi Vallavalitsus
12.35 Joonistusvõistluse „Jõhvi aastal 2038“
parimate tööde äramärkimine12.50 Tervisepaus
13.15 Jõhvi Äripargi arengud 2018–2020.
Teet Kuusmik, Ida-Virumaa Tööstusalade SA
13.45 Milline võiks olla Jõhvi tulevane roll
Ida-Virumaal, Eestis ja rahvusvahelisel
tasandil? – Lauri Jalonen,
14.15 Arutelu ja lõppsõna

• R, 4. mail kl 12 Jõhvi põhikooli

NÄITUSED
LINNAGALERIIS
• Viktorija ja Vello Lillemetsa
ehete, maalide ja keraamika
näitus „Viru Valged Loomad“
08.–31.05.
Näituse avamine 8. mail kell 16.

TULEVIKUKONVERENTS „JÕHVI HOMME“

Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
Ida-Virumaa arengustrateegia 2030+ koordinaator

RAAMATUKOGUS

õpilaste kohtumine lastekriminullide autori Mika Keräneniga,
kl 17 kirjanduslikud verandakohvikud.
• L, 5. mail kl 12 Bulat
Okudžava laulud. Laulab
Olga Einasto, kitarril Elmet
Neumann,
kl 12 noorte luulerännak aherainemäele,
kl 14 punkluuletaja Freddy ja
Narva hiphoppari esinemine,
kl 15 vaksali ees
Vaksalikontsert.
• R, 11. mail
kl 17–19.30 Enn Kaljo eneseteadlikkuse kursus.

11. mail 2018

Konverentsi korraldavad Jõhvi Vallavalitsus ning
Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus

Kõik huvilised on oodatud osa võtma!

I KAHE SILLA JOOKS

spordiportaali Sekundomer auhindadele

19. mai 2018
Start ja finiš

Start ja finiš on Kukruse Polaarmõisa vastas silla
juures.
12.00 – lastejooksude ja kepikõnni start.
12.30 – teiste osalejate start. Eraldistart iga 30
sekundi järel.

Marsruut ja distants
Jooksurada kulgeb Kukruse sillast (Toila vald)
mööda asfaltteed Jõhvi poole kuni trahteri Valge
Hobu sillani (Jõhvi vald) ja tagasi Kukruse sillani.
Distantsi pikkus on 6 km.
Osalejad peavad hoidma õigele teepoolele, ka
sildade peal, samuti tuleb jälgida viitasid ja nooli.
Finišis saavad kõik osalejad pudeli vett.
Vanuseklassid
Tillujooks (snd 2014–2007)
Kepikõnd (ilma ajavõtuta)
P/T 12–14 (snd 2006–2004)
P/T 15–17 (snd 2003–2001)
P/T 18–21 (snd 2000–1997)
M/N 22–32 (snd 1996–1986)
М/N 33–43 (snd 1985–1975)
М/N 44–54 (snd 1974–1964)
М/N 55+ (snd 1963 ja vanemad)

Registreerimine
Registreerimine toimub vastavalt vanuseklassile
ja AINULT elektrooniliselt. Ka tillujooksule tuleb
enne registreerida (tasuta). Kasutage selleks
ettenähtud registreerimisvormi. Registreerimine
lõpeb kolm päeva enne võistlust. Võistluse päeval
registreerimist ei toimu.
Osavõtutasu
Osavõtutasu on 2 eurot. Tasuda saab kohapeal stardinumbri saamisel. Osavõtutasust on
vabastatud sponsorite esindajad ja lastejooksude
osalejad.
Autasustamine
Igas vanuserühmas autasustatakse kolme parimat. Jagatakse sponsorite auhindu.
Vastutus
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisukorra eest.
Parkimine
Parkida võib AINULT selleks ettenähtud kohas.

Tähelepanu! Sõltuvalt ilmaoludest võib jooksu korraldamise päev ja aeg muutuda. Jälgige informatsiooni!

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

