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Volikogu komisjonide tööd
soovitakse muuta
Volikogu esimees Eduard East soovib muuta volikogu komisjonide töö senisest tõhusamaks ja panna komisjonid teistmoodi
toimima.
„Praegu on tihtilugu nii, et komisjonides mängitakse läbi niiöelda minivolikogud – esimees loeb päevakorrapunktid ette ja
neid siis parimal juhul arutatakse,“ kirjeldas Eduard East. Tema
arvates oleks töö palju tõhusam, kui komisjon koguneks enne
volikogu eestseisust, et arutlusele tulevad teemad läbi mõelda
ja anda konkreetseid soovitusi.
„Volikogu komisjon ei peaks enne eestseisust arutama kõiki
eelnõusid, küll aga neid, mis puudutavad selle komisjoni valdkonda. Näiteks kui tegemist on sotsiaalküsimusega, siis ootaks
konkreetset seisukohta ja ettepanekut sotsiaalkomisjonilt,“ rääkis
East. See tähendab, et komisjon võib enne volikogu istungit
vajaduse korral koos käia ka kaks korda.
Teise muudatusena soovib volikogu esimees, et komisjonid
koostaksid tööplaanid selle kohta, mis teemasid või kitsaskohti
nad arutada kavatsevad. „Komisjonidelt ootame ka ettepanekuid
eelnõude koostamiseks. Kui komisjon ise eelnõud teha ei oska,
tuleb tal oma ideest või ettepanekust teada anda,“ sõnas East.
Ta tõdes, et see ei ole ühe päevaga saavutatav, sest kõik peaksid sellise töövormi omaks võtma, kuid komisjoni esimeestega
on asja arutatud ja nemad pooldavad uut lähenemisviisi.
„Tegelikult oleks selliselt töötamine – et volikogust tulevad
mõtted ja ettepanekud eelnõude ning valla arengut puudutavate küsimuste kohta ning vallavalitsus viib täitesaatva organina
neid ellu – loogiline. See tähendaks sisukat tööd otsustamisele
minevate päevakorrapunktide kallal, mis ongi koostöö eesmärk –
mitte nii, et vallavalitsusest tulevad eelnõud ja volikogu tegeleb
ainult poolt või vastu hääletamisega,“ sõnas East. Praegu aga on
nii, et vallavalitsusest tulevad eelnõud kas kiidetakse volikogus
heaks või mitte.
Easti plaani toetab ka majandus- ja eelarvekomisjoni esimees
Allan Mänd: „Volikogu ideoloogia peakski nii käima, meil on seni
olnud teistpidi. See peaks volikogu töö kvaliteeti parandama.“
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Jõhvi ei kaota toetusraha
Vallavalitsus peab läbirääkimisi maaeluministeeriumiga, et saada
teada, kas valla nimetamisel linnaks säilib Jõhvil võimalus taotleda maapiirkonna omavalitsusena Leaderi programmist eurotoetusi, ütles vallavanem Martin Repinski.
„Kui selgub, et meie ettevõtjad omavalitsuse nime muutmise
tõttu toetusi edaspidi küsida ei saa, siis loobume plaanist vald
linnaks nimetada. Me ei kaota kindlasti umbes miljonit eurot,
mis on võimalik toetusteks taotleda,“ ütles Repinski.
Volikogu otsustas augusti istungil algatada Jõhvi valla ümbernimetamise linnaks. Jõhvi linn on vallasisese linnana kogu aeg
olemas olnud, kuid ajal, mil vald ja linn omavahel ühinesid, ei
lubanud seadus hajaasustusega piirkonda linnaks nimetada.
Nüüd on seadus muutunud ja kaalutakse võimalust omavalitsuse nime muuta.
JT

Jõhvil on riigiga head
suhted
Vallavanem Martin Repinski sõnul on Jõhvi vallal riigiametite ja
riigiga tervikuna väga head suhted, mille üks märk on näiteks
see, et peaminister külastab kuu lõpus Jõhvit ja kohtub gümnaasiumis jõhvilastega.
Kõikides hädades riiki süüdistada ei ole õige, sõnas Repinski.
Ta tõdes, et on olnud nurinat, kas või sellepärast, et riik andis
Jõhvile keskmisest vähem matusetoetust või ei andnud raha
perekonnaseisuameti ületoomiseks valda. „Vallavalitsus lahendas
need olukorrad oma eelarve põhiselt. Oluline on aga vaadata
suuremat pilti ja ses mõttes on Jõhvi saanud riigilt palju toetust,“ ütles Repinski. Näitena nimetas ta seda, et omavalitsused saavad tänavu rohkem tulumaksu tagasi – Jõhvi on saanud
umbes 200 000 eurot enam –, et riik toetas Pargi tänava remonti
peaaegu miljoni euroga ning Innovelt oodatakse toetust eesti
põhikooli uue hoone ehitamiseks.
JT

Eesti põhikooli 1. septembri traditsioonide hulka kuulub
koolipere ühine rongkäik kontserdimajast koolimajja.

Fotod: Erika Prave

Jõhvi põhikoolide esimestes
klassides alustas õppimist 134 last
Jõhvi üldhariduskoolid alustasid kooliaastat tarkusepäeval, 1. septembril.
Eesti põhikoolis asub õppima 77 ja vene
põhikoolis 57 esimese klassi õpilast. Jõhvi
gümnaasiumi kümnendates klassides on
tänavu 177 õpilast, mis on kooli ajaloo suurim arv. Alustab seitse klassitäit kümnendikke: kahes klassis õpitakse täielikult eestikeelse õppekava alusel, ülejäänud viies on
õppetöö 60% ulatuses eesti ja 40% ulatuses
vene keeles.
Ühtekokku istub gümnaasiumis ja Jõhvi
põhikoolides koolipinki peaaegu poolteist
tuhat õpilast.
Uus kooliaasta on juubelihõnguline, sest
eestikeelset gümnaasiumiharidust hakati
Jõhvis andma sada aastat tagasi. Selle sündmuse tähistamine kulmineerub 11. mail
vilistlaste kokkutulekuga eesti põhikoolis.
Vene põhikool alustas õppeaastat kutsehariduskeskuse ruumides, sest koduse koolimaja ümberkujundamine nüüdisaegseks

õppekeskuseks ei lõppenud
Kooliperesid tervitanud voliparaku septembri alguseks.
kogu esimees Eduard East soovis
„Oleme väga ootusärevad,
nii õpilastele kui ka õpetajatele
sest pärast esimest vahetegusat kooliaastat, vanemaaega kolime enda majja,“
tele aga andis uueks õppeaasütles kooli direktor Irina
taks nõu Karlssoni sõnadega:
Šulgina.
„Rahu, ainult rahu!“
Eesti põhikool jätkab
Vallavalitsus kinkis kõikidele esimese klassi õpilastele
oma endises hoones, ent
15eurosed Maxima kinkekaaootab Innove otsust uue
rdid. Sellise valiku põhjuseks on
maja rahastamise kohta. Vallavanem Martin Repinski ütles, Esimene aabits. sotsiaalosakonna tehtud küsitlus,
et kui eesti põhikooli ehituseks
millest selgus, et inimesed eelistavad
antakse toetust, siis ehitataksegi hariduslinkinkekaartidena just selle kaupluse omasid.
nakusse uus koolimaja ning praegune hoone
Ka iga kool sai valla kingitusena tuhat eurot.
jäetakse kultuuriseltsidele.
Vene põhikooli aktusel osalesid ka fraktsiooni Jõhvi – Meie Kodu liikmed, kes kinVallavanem soovis kõikides koolides õpikisid esimestele klassidele interaktiivsed
lastele ilusat kooliaastat ning tõdes, et õpetahvlid.
tajad on mõjukamad kui ministrid – neil on
JT
oluline roll laste ja noorte kujundamisel.

Gümnaasiumisse mahuvad õpilased vaevu ära.

Vene põhikooli avaaktusel šeikisid esimese klassi jütsid laval
koos üheksanda klassi õpilastega.
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Raudteeületus tehakse ohutumaks

Lisaks kabinetiarutelule vaadati raudteeületuskohad ka kohapeal üle. Fotod: erakogu

Augusti lõpus arutasid vallavalitsuse töötajad ASi
Eesti Raudtee juhatuse esimehe Erik Laidvee ja tema
meeskonnaga, kuidas muuta raudtee ületamine Jõhvis
ohutumaks.
„Erakorralise kohtumise ajendiks oli
hiljutine õnnetus raudtee ületamisel
Jõhvis. Täname Eesti Raudtee juhtkonda kiire reageerimise eest ja soovi
eest muuta raudteeülekäigud Jõhvis
turvaliseks,“ ütles vallavanem Martin
Repinski.
Raudtee poolitab Jõhvi linna pikalt,
raudteeületuskohti pole piisavalt ning
jalakäijate tunneli võimalusi pole kasutatud maksimaalselt, tõdeti kohtumisel.
Eesti Raudtee andmetel on Jõhvis
viimase viie aasta jooksul toimunud
viis raudteeõnnetust, milles on surma
saanud kaks ja vigastada kolm inimest. Seega on küllaga põhjust rääkida
turvalisusest.
Ka vabariigi valitsus on kinnitanud
liiklusohutusprogrammi, mille kohaselt

tuleb ohutusele pöörata rohkem tähelepanu. Programmi järgi vastutavad ohutuse eest liikluse kavandajad, elluviijad,
haldajad ja liiklejad. Seega peavad ohutuse tagamiseks pingutama kõik ning ei
saa öelda, et õnnetustes on süüdi ainult
üks või teine pool.
Ohutuse tagamine algab eelkõige
ruumi- ja maakasutuse planeerimisest,
ütlesid Eesti Raudtee esindajad. Nende
sõnul tagatakse ohutus mitme meetme
terviklikul rakendamisel, kusjuures oluline on parandada olemasolevate lahenduste koostoimimist.
AMETLIKUD
ÜLEKÄIGUKOHAD
Praegu on Jõhvis jalakäijate jaoks
kaks raudteeületuskohta reisijate

Ministriga räägiti
Kotinuka ristmikust
Vallavanem kohtus augustis maanteeameti esindajate ning majandusminister Kadri Simsoniga,
et arutada Tallinna–Narva maantee ja Kotinuka
ristmiku turvaliseks muutmist.
Riigil on kavas ehitada ristmik 2022.–2024.
aastal kahetasandiliseks. Jõhvi on huvitatud sellest, et teemaga tegeldaks varem, sõnas vallavanem Martin Repinski. „See on tiheda liiklusega
maantee, kus liikluskoormus suureneb veelgi, ja
ligipääs maantee ääres asuvale tööstuspargile
muutub aina keerulisemaks, rääkimata sellest,
et maanteed ületavad ka jalakäijad ja ratturid,“
kirjeldas Repinski. Ta andis edasi ministri sõnad,
mille kohaselt ei ole võimalik suure tee-ehitusega
varem alustada, küll aga võib ajutise lahendusena
rajada ringristmiku, mis võtaks sõidukiirust maha
ja muudaks maantee ületamise turvalisemaks.
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Teehoiukava
Vallavalitsus kuulutas välja hanke valla teehoiukava
koostamiseks. Selle eesmärk on saada selgeks,
millises järjekorras ja milliseid teid oleks vallas vaja
remontida. Mõttekas on teha ühe hanke raames
korda võimalikult palju väikseid teid, sest sellisel
juhul saame soodsama hinna, selgitas vallavanem
Martin Repinski. Ta ütles, et sedasi soovitakse ühe
aastaga ära teha kolme aasta teeparanduse plaan.
Sõiduteede kõrval on Repinski sõnul oluline korrastada ka kõnniteid. Paraku on mitmed neist sellises
seisus, et seal enam jala käia ei saa.
JT

ooteplatvormi otstes, üks jalakäijate
tunnel ning viit rööbasteed ületav raudteeületuskoht autopesula juures.
Eesti Raudtee esindajate arvates
tuleks viimatinimetatud ülekäigukoht
kaotada ja suunata jalakäijad kasutama
tunnelit, sest nii saab tagada maksimaalse ohutuse.
ISETEKKINUD
ÜLEKÄIGUKOHAD
Tunnelist Narva poole ametlikke
raudteeületuskohti pole, kuid umbes
1,3 kilomeetri pikkusel raudteelõigul on vähemalt kümme isetekkelist
ülekäigukohta.
Mitteametlikke ületuskohti kasutatakse väga palju, tunnistas Laidvee.
Reisirongid aga sõidavad 120kilomeetrise tunnikiirusega ning nende liikumise sagedus ja kiirus tulevikus üha
suureneb.
Kui piirata isetekkelised ületuskohad piirdeaiaga, tuleb teha umbes
kolmekilomeetrine ring. Seega ei saa

probleemi lahendada vaid ametlikule
raudteeületuskohale suunamisega.
Sellepärast arutati kahe uue raudteetunneli rajamist linna. Üks neist võiks
vallavanema sõnul tulla Konsumi poe
piirkonda ning seda soovitakse võimaluse korral projekteerima ja ehitama
hakata juba järgmisel aastal. Eeldatav
investeeringusumma on 350 000 eurot,
kusjuures tunneli projekteerimise kulu
kataks Eesti Raudtee ja ehitamise kulu
Jõhvi vald. „Hakkame otsima võimalusi
saada eurofondidest tunneli rajamiseks
toetust,“ sõnas Martin Repinski.
LEPITI KOKKU TEGEVUSKAVA
Kohtumisel lepiti kokku, et praeguse
tunneli suurema kasutamise huvides
pikendab Eesti Raudtee piirdeaeda
Narva suunal mõlemalt poolt umbes
200 meetrit. Seda teeb firma oma kuludega ja maksumuseks on arvestatud
umbes 10 000 eurot. Vallavalitsus omakorda ehitab juba sel aastal jalakäijate
tee Selveri parklast tunneli suudmeni.

Vallavalitsus korraldab enamkasutatavate raudteeületuskohtade teadasaamiseks ka uuringu, koostab planeeringu jalakäijate tunneli asukoha
määramiseks ja kooskõlastab selle
asukoha Eesti Raudteega.
Kokkuleppes on veel kirjas, et 2019.
aastal tagab vallavalitsus juurdepääsuteede ehitamise tänavatelt uue tunnelini ning Eesti Raudtee paigaldab
oma kuludega (hinnanguliselt 60 000
eurot) piirdeaia mõlemale poole raudteed 1,3 kilomeetril.
„Alustame kokkulepitud tegevusega ja teeme Jõhvi raudteeületuskohad koos ohutumaks,“ ütles ASi Eesti
Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee. Vallavanem Martin Repinski avaldas heameelt selle üle, et kohtumine
oli tulemuslik ning et Eesti Raudtee
esindajad reageerisid vallavalitsuse
kutsele ohutuse üle arutleda väga
kiiresti.
ERIKA PRAVE

Ülevaade teeremondist
PARGI TÄNAV
Kõige keerulisem ja töömahukam on Pargi
tänava remont, mida teeb YIT Infra Eesti AS.
Tööde kogumaksumus on 1 325 874 eurot.
Lepingu allkirjastasime juba 8. augustil, nüüdseks on ettevalmistustöö tehtud ning teeremonti
alustati kommunikatsioonide väljavahetamisest.
Rekonstrueeritakse ning ehitatakse vee-, reovee- ja sademeveekanalisatsioonitorustikud, mis
jäävad osaliselt sõidutee alla ja osaliselt selle kõrvale. Sademeveekanalisatsiooni selles piirkonnas
varem ei olnud.
Pargi tänaval tehakse viaduktist linna piirini
korda sõidutee ning ehitatakse jalgrattatee mõlemale poole sõiduteed. Osaliselt rekonstrueeritakse välisvalgustust – paigaldatakse ülekäiguradade valgustid ja olemasolevad valgustipostid
tõstetakse ümber.

Augustis lõpetas Terre Ehitus OÜ Vana-Rakvere
tänava remondi, mille maksumus on 29 727
eurot. Objekti üleandmise tähtaeg oli 31. august,
aga töö sai valmis nädal varem. Remonditi 1642
ruutmeetrit teepinda. Tegemata on veel teemärgistus, aga seda teeb teine ettevõte lähiajal.
Lõppenud on Jaama tänava sõidutee ühekordne
pindamine Rakvere tänava ristmikust Tallinna–
Narva maanteeni, kokku 7000 ruutmeetril. Töö
maksis 21 000 eurot ja selle tegi YIT Infra Eesti AS.
Lõppemas on Kirbulinna teelõigu remont. See
hõlmab katendi osalist freesimist, freespurust
teekatte ehitust ja pooleteisekordset pindamist
graniitkillustikuga 3600 ruutmeetril. Sama töö
tehakse Kutse ja Rakvere tänava vahelisel Tammsaare tänava lõigul (1650 ruutmeetrit), Kungla
tänaval Aasa tänavast Kungla 36ni (840 ruutmeetrit) ning Pajualuse külas Meriste tänaval
(1500 ruutmeetrit). Kogumaksumus on 46 072
eurot ja töid teeb samuti YIT Infra Eesti AS.
2. oktoobriks peab OÜga Estamet sõlmitud
lepingu kohaselt valmis olema korteriühistute
hoovide ja siseteede remont. Seda tehakse kuues
korteriühistus: Hariduse 10, 12, 14 ja 16 juures
ning Kaare 31 ja Narva maantee 38 lähedal. Töö
läheb maksma ligikaudu 60 000 eurot, millest
pool tuleb korteriühistutelt ja pool valla eelarvest.
Umbes 13.–14. septembriks selguvad Põllu
tänava alguse ja lõpu asfalteerimiseks välja

Pargi tänav saab jõuluks valmis.
Foto: Erika Prave

kuulutatud hanke tulemused. Korda tehakse
Põllu tänava lõik, mis jääb Narva maantee ja
Põllu 11 vahele. Remonti läheb ka teelõik Mureli
tänava ristmikust Tallinna–Narva maanteeni
kogupinnaga 2832 ruutmeetrit.

Promenaadi ja kergliiklustee pikendamine
Ahtme piirini on täies hoos. Ehituse teeb keeruliseks asjaolu, et samal ajal vahetab VKG Soojus
selles piirkonnas soojustorustikku. Enne tööleasumist oli mitu koosolekut, kus kooskõlastasime
ehitajate tegevust. Igal juhul teist võimalust ei ole
– kommunikatsioonid tuleb samuti ära vahetada.
Promenaadi selle etapi tööd maksavad 969 885
eurot ja ehitab Terre Ehitus OÜ.
Plaanis on ka osaline asfaltbetoonkatete remont,
näiteks Kaare tänaval.
VIKTORIA TSVENTARNAJA
Abivallavanem majanduse alal
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Arutleti olulistel teemadel

Õiguskord Jõhvis
Esimesel poolaastal registreeriti Jõhvis 152 kuritegu, mida
on viie juhtumi võrra vähem kui eelmisel aastal. Maakonnas tervikuna oli kuritegude arv 1730 – sama palju kui
möödunud aasta samal perioodil.
Vähenenud on alaealiste toimepandud kuritegude arv
– eelmisel aastal registreeriti juhtumeid 13, sel aastal 10.
Peamised kuriteoliigid on liiklusalased, vara- ja isikuvastased kuriteod. Jõhvi linnas suurenes liikluskuritegude
arv kahe ja isikuvastaste kuritegude arv seitsme võrra.
Varavastaste kuritegude arv seevastu on 2017. aastaga
võrreldes 31 võrra vähenenud.
Väärtegusid on Jõhvi linnas toime pandud viie võrra
vähem kui eelmise aasta samal ajavahemikul. Registreeriti peamiselt liiklusalaseid väärtegusid ja nende arv on
eelmise aastaga võrreldes 12% kasvanud. Vähenenud on
karistusseadustiku rikkumiste arv (19 võrra). Narkootiliste
ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadust
rikuti aasta esimesel poolel 95 korral. Seda on eelmise
aasta sama ajavahemikuga võrreldes ligi 17% rohkem.
Alaealiste väärtegusid registreeriti esimesel poolaastal
53, mida on 37 võrra vähem kui eelmisel aastal.
Liiklusõnnetuste arv vähenes Jõhvi linnas 18%. Ükski
inimene liikluses ei hukkunud.
Suuremale turvalisusele saavad kaasa aidata ka elanikud
ise. Märgake enda ümber toimuvat, hoidke oma vara ning
andke häirekeskuse telefonil 112 teada kahtlaste isikute
liikumisest piirkonnas ja joobekahtlusega sõidukijuhtidest.
Iga kodanik võib anda oma panuse, et kuritegusid ära
hoida ja avastada.
KAROLIINA SILD
Piirkonnapolitseinik

Välitöödel vahetati mõtteid laudkondades. Fotod: Erika Prave

Riigiametnike välitööde raames peeti Jõhvis arutelusid kuuel
olulisel teemal: turvalisus, sotsiaalteenused, haridus, majandusettevõtlus, keskkond ja linnaplaneering.
Kolme ministeeriumi ametnikud püüdsid koos kohalike arvamusliidritega leida
keerdküsimustele lahendusi.
Keskkonnaarutelu juhtis abivallavanem
Viktoria Tsventarnaja. Tema sõnul on Jõhvis praegu probleem prügi vähene sorteerimine ja prügistamine
üldiselt. Muret teeb
ka see, et mõnel pool
lõhutakse prügikonteinereid. Keskkonnakaitse pärast on
oluline, et jõhvilased
suhtuksid pr ügiga
seonduvasse tõsiselt.
Ettevõtluse üle arutlenud töörühm tõi kitsaskohana välja asjaolu,
et napib häid uusi ideid.
Lahendusena pakuti ideevahetusplatvormi loomist.
Peeti oluliseks ka ettevõtluse õpetamist koolilastele.
Hariduse laudkonnas
toonitati, et hariduses on
oluline stabiilsus ja seda ei
tohiks mõjutada valla juhtimises toimuvad poliitilised
muudatused. Oluline on valla haridusasutuste koostöö ja terviklikuna käsitlemine.
Samuti arvati, et lähtuda võiks iga lapse
individuaalsusest.
Turvalisuse teemal mõtteid vahetanud
töörühm tõdes, et liiklemine on Jõhvi

tänavatel turvaline. Hoopis teine küsimus
on aga see, kui turvalised on meie kodud,
mõeldes perevägivallale. Oluliseks peeti inimeste suuremat tähelepanu üksteise suhtes.
Sotsiaalteenuseid käsitlenud osalejad
tõdesid, et suur probleem on
tugispetsialistide nappus.
Isegi kui raha on olemas, ei
ole alati võimalik teenust
osta, sest mõne ala oskajat
piirkonnas lihtsalt ei ole.
Linnaplaneeringu üle
arutlenud leidsid, et
Jõhvis on oluline luua
transpordikeskus, kuhu
koonduks nii raudteejaam, bussijaam kui ka
taksopeatus.
„Välitööde tulemusena tuli Virumaa
Tallinnale lähemale
ja vastupidi. Tekkis parem tunnetus
kohapealsest olukorrast ning piirkondlikest eripäradest, et
riigiametites välja töötatud
lahendused annaksid häid tulemusi ka IdaVirumaal,“ ütles ametnike välitööde eestvedaja, kultuuriministeeriumi kultuurilise
mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.
Tema sõnul täitsid ametnike välitööd oma
eesmärgi.

Kalmistu probleemidele
otsitakse lahendusi

VÄLISVAATLEJA
MULJE JÕHVIST
Ametnike välitööde raames Jõhvis toimunud seminaril kirjeldas siseministeeriumi
ametnik Eimar Veldre (fotol) Jõhvit välisvaatleja pilgu läbi, tuginedes oma ettekandes eelkõige meediast pärit infole.
„Viimasel ajal on Jõhvi jäänud silma
poliitilise võitlusega,“ ütles Veldre. Ta
märkis, et varem oli see rohkem Otepää
või Paide teema, kuid nüüd räägitakse
just Jõhvist näiteks lühikese aja jooksul
vahetunud vallavanemate pärast.
„Jõhvist on räägitud ka nn jõhvistamise kontekstis. Selle termini võttis
aastaid tagasi kasutusele Rakvere linnapea Andres Jaadla, kes pidas silmas
eelkõige riigiasutuste toomist Jõhvi. Kas
ka praegu võib rääkida jõhvistamisest
või hoopis jõhvistumisest, on küsimus,“
sõnas Veldre.
Ta tõdes, et Jõhvi ja Ida-Virumaa probleemid ei ole alati samad. „Kui öeldakse
„Ida-Virumaa ja töötus“, „Ida-Virumaa
ja julgeolek“ või „Ida-Virumaa ja keskkonnaprobleemid“, ei mõelda tegelikult
mitte Jõhvit, vaid mõnda teist Ida-Virumaa linna.“
Arengu küsimustes on
Jõhvi aga samas olukorras nagu mitmed teised
Eesti omavalitsused
ja piirkonnad, lausus
Veldre.

Vallavalitsuse esindajad moodustasid koos Jõhvi kalmistu
käekäigu pärast muretsevate kodanikega töörühma, et
probleemidele ühiselt lahendused leida.
„Kalmistu teemaga oleme töötanud väga intensiivselt,“
sõnas abivallavanem Viktoria Tsventarnaja. Välja on töötatud kalmistu uue eeskirja eelnõu, mille koostamisel
arvestati ka kodanike ettepanekutega.
„Määratleme ajaloolise ala, kus ülematmine on edaspidi keelatud,“ selgitas Tsventarnaja. Ajalooliselt tähtsad
hauad tähistatakse kaardil. Ka selle juures on algatusrühm
nõus aitama.
Algatusrühma esindaja Sirje Luck ütles, et peamine
eesmärk on säilitada kalmistu ajalooline ilme. „Meie eesmärk on see, et kaitsealuses piirkonnas pealematmist ei
toimuks, või kui üldse, siis kontrollitaks, et matus oleks
vastavuses kalmistu selle piirkonna üldstiiliga,“ lausus
Luck.
Praegu koostatakse lähteülesandeid kalmistu eskiisprojekti tellimiseks koos ehitustööde kululoendiga. Tsventarnaja tõdes, et kalmistu projekte on aja jooksul tehtud
mitu, oma ideid on pakkunud näiteks tudengid. „Need
projektid on kõik väga ilusad, aga ka väga kallid. Soovime
leida realistliku lahenduse,“ põhjendas ta uue projekti
kavandamist. Korda tuleb teha muu hulgas kalmistu müür,
siseteed ja teadetetahvlid. Tsventarnaja sõnul oli arutlusel
ka küsimus, kas anda kalmistu mõnele firmale hooldada
või võtta tööle kalmistuvaht.
Abivallavanem lisas, et on kohtunud Venemaa peakonsuliga Narvas ja vaadanud koos temaga üle Venemaale
kuuluvad objektid kalmistul. Konsul andis sõna, et kaks
Jõhvi kalmistul olevat matmispaika ning esimese ja teise
maailmasõja mälestusmärgid tehakse korda veel selle
aasta sees.
JT
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Koguneb
noorteparlament

Tellitakse pargi projekt
Vallavalitsus soovib linnapargi võimalikult kiiresti korda teha, seepärast kuulutatakse juba sel sügisel välja pargi projekteerimise hange.
Linnapargi rekonstrueerimise eskiisprojekt valmis vallavalitsuse tellimusel OÜs
Lootusprojekt kaks aastat tagasi, kuid seni
ei ole seda raha puudusel ellu viidud. Eskiisprojekti teostuse maksumuseks hinnatakse
umbes kolm miljonit eurot.
„Soovime, et park saaks võimalikult ruttu
korda,“ ütles vallavanem Martin Repinski.
Tema sõnul mitmekesistaks see nii suurte

3

kui ka väikeste jõhvilaste vaba aja veetmise
võimalusi.
„Soovin, et see oleks ilus, romantiline park,
kus oleks meeldiv jalutada ja kus nii lastel,
noortel kui ka täiskasvanutel oleks, mida
teha,“ sõnas Repinski. Tema arvestuste kohaselt võiks pargi korrastamist projekti järgi
alustada juba 2019. aastal, nii et 2020. aastal
võiks see valmis olla.
Eskiisprojektis on parki kavandatud tervisespordialad, noorteala, laste- ja kohvikuala, suurürituste plats, koerte treenimise
plats, laste liiklusõppeala, uus suvelava,

mälestusplats kunagi pargis olnud sõjahaiglale jne.
Park on kavas uuendada etapikaupa. Esimene osa – kontserdimaja ees asuv muusikaväljak – saab koos promenaadi pikendusega
valmis juba suveks. Selle jaoks sai Jõhvi toetusraha Ida-Virumaa linnaliste piirkondade
arendamise meetmest.
Samuti ehitatakse välja kergliiklustee
osa, mis ühendab muusikaväljaku Puru tee
pikenduse jalakäijate sillalt parki suunduva
kergliiklusteega.
JT

Septembris tuleb esmakordselt kokku 13-liikmeline
Jõhvi noorteparlament.
Liikmeid valivad parlamenti noored ise. Jõhvi
põhikoolidel ja gümnaasiumil on igaühel kolm kohta,
kutsehariduskeskusel kaks kohta ning kaks kohta
täidavad kuni 26aastased noored, kes enam ei õpi.
Noorteparlamendi esimehele ja aseesimehele
pakutakse võimalust osaleda vallavolikogu komisjonide töös.
Noortele on abiks volikogu aseesimees Jekaterina
Vassiljeva (fotol) ja noorte sotsiaaldemokraatide
esindaja Pavel Prokopenko (fotol).
JEKATERINA VASSILJEVA
volikogu aseesimees
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Raili Oks osaleb
eksperdirühmas
J õ hv i l a s t e a e d a d e
direktor Raili Oks osaleb kaheksaliikmelises
eksperdirühmas, kes
analüüsis sel suvel koolieelsete lasteasutuste ja
põhikooli riikliku õppekava sidusust.
„Olin väga üllatunud,
kui mulle selline austav
Raili Oks.
ettepanek tehti,“ ütles
Foto: erakogu
Oks. „Grupis on kaheksa
liiget – neli lasteaedade esindajat ning inimesed
Tartu ja Tallinna ülikoolidest ja ministeeriumist.“
Ekspertide ülesanne on analüüsida koolieelse
lasteasutuse riikliku õppekava kõiki seitset valdkonda, sealhulgas eesti keele kui teise keele õpet,
aga ka kasvatustegevuse eesmärke ja sisu ning
kuue-seitsmeaastase lapse arengu eeldatavaid
tulemusi.
Analüüsi põhjal tehakse ettepanekud nende
valdkondade kooskõlastamiseks põhikooli riikliku
õppekavaga esimeses kooliastmes, samuti koostatakse juhend- ja õppematerjalid ning täienduskoolituse tegevuskava õpetajatele.
Eksperdirühm töötas terve suve ja esitab oma
töö tulemused ministeeriumile 15. septembril.
Raili Oks on Jõhvi lasteaedade direktor olnud
neli aastat.
JT

Loodi spordispetsialisti
ametikoht
Alates augusti lõpust
on vallavalitsuses spordispetsialistina ametis
Helen Mast, kes varem
juhtis spordikooli tööd.
„Rahvatervis ja tervisesport ning sport üldse
on valdkonnad, millele
tahame rohkem tähelepanu pöörata. SeeHelen Mast.
pärast on vallavanema
Foto: erakogu
alluvuses tööl spordispetsialist, kes kavandab valla spordielu suures
plaanis,“ ütles vallavanem Martin Repinski. Tema
sõnul on kavas laiendada tervisespordi võimalusi vallas ja muuta need eri vanuses inimestele
kättesaadavamaks.
Spordikooli direktori leidmiseks kuulutatakse
välja konkurss, seni on direktori kohusetäitjaks
endine vallavara spetsialist Jevgeni Fedorenko.
JT

TEADLASTE ÖÖ
Jõhvis

Jõhvi põhikool kutsub reedel,
28. septembril osa võtma teadlaste
öö festivalist.
Kolmeteistkümnendal teadlaste öö festivalil keskendutakse Eesti ja ka üldiselt
maailma teaduse arengule, saavutustele,
ajaloole ning tulevikule keskkonna säilitamise ja väärtustamise kaudu.
Jõhvi põhikoolis toimuvad järgmised
sündmused:
• sügiskompositsioonide näitus „Toiduga
ei mängita“. Õpilaste põnevate kompositsioonidega saab tutvuda 24.–28. septembrini esimese korruse fuajees;
• stiilipäev „Hull teadlane“;
• teadusest pakatavad vahetunnid „Eksperiment selgeks kolme minutiga“;
• lõimitud ainetunnid „Teadus ja kool käivad käsikäes“;
• kl 17.30–19.30 töötoad, kuhu on
oodatud nii suured kui ka väikesed
teadushuvilised;
• teadusteater õhtuste töötubade vahel.
Lisainfo:
Liivi Jõemets, liivi@johvipk.edu.ee,
või Kristelle Kaarmaa,
kristelle@johvipk.edu.ee.
JT

Robootika ja virtuaalreaalsus
taastusravis

Fotod: Erika Prave

Jõhvi haigla kasutab tegevusja füsioteraapias robootikat ja
virtuaalreaalsust.
Augusti keskel tutvustati haiglas tervise- ja tööminister Riina Sikkutile uusi taastusravi võimalusi.
Minister proovis ära virtuaalreaalsust rakendavad füsioteraapia harjutused, mis aitavad haigetel
käsi ja jalgu liigutada ning terapeudil seda arvutis
fikseerida. Ta kiitis Jõhvi haiglat uute lahenduste
kasutuselevõtu ja uuendusmeelse suhtumise eest.
Jõhvi haigla on Eestis esimene, kus kasutatakse
nii laste kui ka täiskasvanute tegevusteraapias
robootikat. Lapsed ehitavad tegevusteraapia käigus Lego klotsidest väikese roboti ja õpivad seda
arvuti teel juhtima. „Robootika on mitme meele
kasutamist nõudev tegevus, mis vajab lapselt
tähelepanu, keskendumist ning käe ja silma koostööd,“ selgitas sihtasutuse Jõhvi Haigla esindaja
Ele-Riin Kullamä-Golovin. „Robootika õpetab
loomingulisust, ettevõtlikkust, koostöö- ja esinemisoskust. See võib saada ka põhjuseks, miks laps
tahab teraapiasse hea meelega tulla – tegevus on
tema jaoks huvitav.“
Täiskasvanute
Minister proovib
tegevusteraapias
Madis Vasseri
kasutatakse seda
juhendamisel
taasmeetodit peamitusravis
kasutatavat
selt sõrmede peenvirtuaalreaalsust.
motoorika arendamiseks. Edaspidi
saavad robootikat oma töös kasutada ka eripedagoogid ja psühholoogid, sõnas Kullamä-Golovin.
Robotite ehitamiseks vajalikud Lego komplektid ja tarkvara kinkis Jõhvi haiglale sihtasutus
Vaata Maailma. Selle juhataja Kristi Kivilo ütles,
et robotid on tegevusteraapias kasutusel ka
muudes riikides. „Info, mida annab välja robot,
on inimese antud infost palju selgem ja lühem,
seetõttu on lastel ja täiskasvanutel lihtsam sellele
keskenduda. Samuti on robotid väga järjekindlad, korrates ühte käsku üha uuesti ja uuesti.“
Robootikat aitavad tegevusteraapiasse viia Vaata
Maailma, Microsoft ja MTÜ Robootika.

Ele-Riin Kullamä-Golovin tutvustas minister Riina Sikkutile haigla plaane.
arvutiteaduse instituudi doktorant Madis Vasser
on välja töötanud kaks rakendust. Ühes tuleb
patsiendil, virtuaalprillid peas, koguda rohelised
ja punased kuubikud õigetesse kastidesse, teises
aga lüüa jalgpalli. „Naljaga pooleks võib öelda,
et patsient saab tunda end jalgpalli maailmameistrina,“ sõnas Vasser. Tema sõnul motiveerib
virtuaalreaalsus inimest rohkem pingutama kui
lihtsalt kuubiku tõstmine laual.
Ettevõtte Virtualfx esindaja Raul Sõmer ütles,
et virtuaalreaalsuse kasutamine taastusravis on
veel suhteliselt uus asi ning selle kohta ei ole palju
uuringuid tehtud. „Ajutrauma taastusravi tulemuslikkust virtuaalteraapiaga uuritakse praegu
Tartu ülikooli kliinikumi taastusravi kliinikus.“
Et uute taastusravi võimaluste rakendamine
sõltub palju terapeutidest, on Jõhvi haigla terapeut saanud koolituse nii robootika kui ka virtuaalreaalsuse kasutamiseks.
Kullamä-Golovin ütles, et unistus on luua
Jõhvi haiglasse virtuaalreaalsust rakendava taastusravi keskus.
Jõhvi haigla on sihtasutusega Vaata Maailma
koostööd teinud ka varem. Aprillis kinkis sihtasutus haiglale tahvelarvutid, et patsiendid saaksid
nutilahenduste abil mugavalt oma lähedastega
ühendust pidada.

VIRTUAALREAALSUS
Virtuaalreaalsusravi on arvutipõhine taastusravi ajukahjustusega patsientidele, kellel on
raskusi jäsemete liigutamisega. Tartu ülikooli

ERIKA PRAVE

Korda tehakse kolm mänguväljakut
Veel sel aastal tehakse ligikaudu 90 000 euro eest
korda kolm mänguväljakut.
Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke, millega soovitakse ära vahetada Hariduse tänava ja
Vana Viru tänava mänguväljaku aluskate ning
paigaldada uusi atraktsioone nii neile mänguväljakutele kui ka Narva mnt 29 juures olevale
mänguväljakule.
Vallavanem Martin Repinski sõnul jätkatakse
mänguväljakute täiendamist ja uute rajamist ka
edaspidi.

„Korraga mitme väljaku korrastamine on
majanduslikult õigustatud, sest suuremad hanked tulevad valla jaoks odavamad. Ühtlasi – ja mis
kõige tähtsam – saame rohkematele lastele rõõmu
valmistada,“ ütles vallavanem. Mänguväljakute
korrastamine jääb küll oktoobrisse-novembrisse,
kuid see-eest on need kevade saabudes korras.
Peale mänguväljakute sisustatakse ka pargi servas asuv välitreeninguväljak, kuhu esialgu on üles
pandud venitussein.

Mänguväljakud said lisaraha pärandusest, mille jättis vallale üks Jõhvi elanik.
Hiljuti manala teele läinud põline jõhvilane pärandas vallale 47 000 eurot.
Vallavanema sõnul otsustati, et niisugune kingitus on kõige mõistlikum edasi
anda just lastele.

JT

Viis uut õpetajat
Sügisel asub Jõhvi lasteaedade vene rühmades
tööle viis uut eesti keele õpetajat, kelle palga
tasub riik. Selline võimalus saadi tänu konkursivõidule, mis andis õiguse osaleda riiklikus alushariduse juhtprojektis „Professionaalne eestikeelne
rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“.
Võidu tõi koju Jõhvi lasteaedade direktori Raili
Oksa juhitud meeskond.
„Meil on väga hea meel sellise võimaluse üle.
Lapsed saavad iga päev õppida eesti keelt ja Jõhvi

lasteaedades luuakse viis uut töökohta, koormamata sealjuures valla eelarvet,“ ütles Oks. Uued
eesti keele õpetajad hakkavad tööle kolme- kuni
seitsmeaastaste lastega.
Oks lisas, et tõenäoliselt on projekti kõige
keerulisem osa õige ettevalmistusega eesti keele
õpetajate leidmine. „Alushariduses on väga tähtis
õpetajate kvaliteet,“ sõnas ta.
Peale selle saab osa lasteaia meeskonnast tasuta
osaleda Tallinna ülikooli korraldatud koolitusel,

mille eesmärk on toetada õpetajate professionaalsust meeskonnas ja luua lastele eesti keele
omandamiseks kvaliteetne kasvukeskkond. Koolitusel kasutatakse Euroopa alushariduse keeleõppe materjale.
Haridus- ja teadusministeeriumi, Tallinna ülikooli ning Ida-Virumaa omavalitsuste liidu ühises
juhtprojektis valiti välja kümme lasteaeda.
JT
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VOLIKOGU ESIMEES võtab
vallakodanikke vastu iga kuu
teisel ja neljandal neljapäeval kella 16–18 vallamajas
(Kooli 2).
Eelregistreerimine telefonil 336 3765, 522 3423 (Maire
Lumiste) või e-posti aadressil
maire.lumiste@johvi.ee.

Juulis registreeriti üheteistkümne
väikese vallakodaniku sünd:

Eleanora Kangur
Mariel Kallavus
Vladlena Parri
Milana Mitrohhina
Milena Aabna
Aris Valge

Johannes Rebane
Aleksandr Tomberg
Dmitri Smirnov
Eerik Aleksanteri Römpötti
Hendrik Unuks

AUGUSTIS TÄHISTASID
SÜNNIPÄEVA JÄRGMISED
VÄÄRIKAS EAS JÕHVILASED:

96

Ludvig Malton

95

Tatjana Poddubnaja

92

Anna Aas

20. august
10. august
9. august

91

Alimpiada Petyukevich 1. august
Jekaterina Raudsepp
5. august
Anna Krištofor
18. august
Viktor Sepman
25. august

90

Vilma Kroon

89

Elseriette-Benita Viioli
Silvi Sibul
Endla Baumann
Laine Sõrra
August Meigas

88

Helvi Karukäpp
Galina Rumjantseva
Lehte Onton
Yulia Matveeva
Victor Plistik
Vadim Aleshin

28. septembril
on Jõhvis visiidil
peaminister
JÜRI RATAS.
Kohtumine vallakodanikega
toimub kell 16 gümnaasiumi
aatriumis (Hariduse 5b).

XV VÄHEMUSRAHVUSTE
KULTUURIFESTIVAL
„RAHVUSKULTUURIDE
LOOMEPADA“

Kõik on oodatud!

17.–21. septembril Jõhvi kontserdimaja kohvikus Noot
rahvustoitude nädal
18. septembril kell 17 kaubanduskeskuses Jõhvikas
(Keskväljak 6) margi, ümbriku ja eritempli „Loomepada 15“ esitlus
22. septembril kell 14 Narva kultuurimajas Rugodiv
kontsert „Minu kodu – Eestimaa“, kaastegevad rahvamuusikakollektiivid Žitnitsa Valgevenest ja Jarzebiny
Poolast
23. septembril Jõhvi kontserdimajas
11.00–12.00 esitlus: rahvuste maitsed (I korruse
fuajees)
11.30 päeva avamine (II korruse fuajees)
11.30–16.00 rahvusliku käsitöö näitused ja meistriklassid (II ja III korruse fuajees)
Narva pitsikooli näitus „Pits kui kunst“ (Salva saalis)
12.00–14.30 konverents „Kultuuripärand – mineviku
mälestus, tuleviku tugisammas“ (kammersaalis)
12.30 kirjanduslikud kohtumised (Salva saalis)
13.30–14.15 „Laulame koos“ – eeslauljad rahvamuusikud Ervin Lember, Illar Vimberg, Anatoli Zamahhov
(III korruse fuajees)
14.00 kalendermärkmiku „Ida-Virumaa rahvuspühad
ja traditsioonid“ esitlus (kammersaalis)
14.30–15.30 Tallinna Poistekoori kontsert (suures
saalis)
16.00–18.30 galakontsert. Esinevad rahvuskultuuriseltside kollektiivid ning külaliskollektiivid Zitnitsa
Valgevenest ja Jarzebiny Poolast (suures saalis)
18.30 pidupäevatort (II ja III korruse fuajees)
Korraldajad ja toetajad:
Ida-Virumaa integratsioonikeskus, Jõhvi vallavalitsus, Jõhvi kultuuri- ja
huvikeskus, kultuuriministeerium, integratsiooni sihtasutus, kultuurkapital, Jõhvi kontserdimaja, kaubanduskeskus Jõhvikas, kohvik Noot

15. septembril
Võistluskeskus on
Jõhvi põhikooli
staadionil
(Hariduse 5).
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Elvina Maksimova
Alissa Polipartova
Robert Lokko
Vladimir Hartsov

4. august
10. august
12. august
29. august
30. august
22. august
15. august
18. august
23. august
31. august
5. august
17. august
17. august
29. august
7. august
29. august
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KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS
• L, 22.09 kl 19
Jõhvi kontserdimaja hooaja
avakontsert.
Kalle Randalu (klaver),
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester,
dirigent Nikolai Aleksejev.
• P, 23.09 kl 11
XV vähemusrahvuste kultuurifestival „Rahvuskultuuride loomepada“.
• P, 23.09 kl 14
„Loomepaja“ raames
Tallinna Poistekoori kontsert.
• E, 01.10 kl 18
rahvusvaheline muusikapäev.
„Klassikatähed 2018“. TASUTA.
• R, 05.10 kl 19
komöödia „Armastus esmaspäeviti“.
• P, 07.10 kl 16
Juri Kuklatšovi kassiteater.
Etendus „Kloun ja kassid“.
• E, 08. 10 kl 18 õpetajate päeva
tähistamine.
• K, 17.10 kl 13 ja 18
muusikal „Karlsson katuselt“.

RAEKOJA SAALIS
• P, 30.09 kl 13
eakate klubi Hõbejuus.
• P, 07.10 kl 13
eri rahvuste klubi Landõš.

KAUBANDUSKESKUSES
JÕHVIKAS
• T, 18.09 kl 17
postmargi, ümbriku ja eritempli
„Loomepada 15“ esitlus.

MIHKLILAADAL
• 29. septembril kella 10–15
Jõhvi keskraamatukogu TASUTA
RAAMATUTE LAAT. Suur valik
eesti- ja venekeelset kirjandust,
kella 11–11.30
RAAMATUSÕPRADE VABA
MIKROFON, kus loetakse ette
kirjanduslikke maiuspalu.

NÄITUSED
• LINNAGALERIIS
03.–31.10.2018 Ehalill Halliste
gobeläänide ja Külli Kõivu keraamika näitus „Pae peal“.
Avamine 3. oktoobril kell 16.

Vera Alekseenko
1. august
Liudmila Grigorieva
11. august
Aino Kastra
12. august
Eike Erik
13. august
Anna Ivanova
20. august
Nadezhda Yurpolskaya 20. august
Valentina Levkovskaja 26. august
Ivan Šatonski
7. august
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Ariadna Bukhteeva
Niina Ivanova
Antonina Nikitina
Auguste Sarapuu
Elza Dmitrieva
Maie Piller
Ülo Piller
Jevgeni Belogorski

80

Maria Lelyavina
Svetlana Belova
Liudmila Shasherina
Raissa Maksimova
Galina Plecheva
Ljudmila Sazonova
Rõšard Kovza
Alexey Antonov

3. august
6. august
12. august
13. august
15. august
19. august
9. august
12. august
5. august
6. august
10. august
10. august
11. august
24. august
1. august
25. august

75

Aleksandra Makarova 1. august
Reet Ungvere
2. august
Anne Piik
10. august
Tamara Suslova
29. august

Rändnäitus Kanada
metsaülikoolist
Eesti Interpreetide Liidu
ja Jõhvi muusikakooli
korraldamisel
KONTSERDIMAJA
KAMMERSAALIS

5. OKTOOBRIL KELL 17
ALEKSANDRA KAMENSKAJA
(klaver)
Sissepääs tasuta.
Muusikaline kingitus
õpetajate päevaks!

Septembris saab kontserdimajas vaadata rohkete värvirikaste
fotodega näitust Kotkajärve metsaülikoolist, selle algusest
külma sõja ajal, arengust ja tänapäevast.
Kotkajärve metsaülikool on ainulaadne eestlaste üritus, mis
on sündinud Kanada metsades. See on tekitanud eestlaskonna
seas ülemaailmse liikumise, mille noorim võsu on Kääriku metsaülikool Eestis.
Kõige olulisem on metsaülikoolis alati olnud eesti keele säilitamine, õpetamine ja suhtlus keelekeskkonnas. Kotkajärve metsaülikool hakkas esimesel võimalusel kutsuma lektoreid ja huviringide juhendajaid ka Eestist. Metsaülikooli tegevus on loonud
tugeva silla Kodu- ja Välis-Eesti kultuurikogukondade vahel.
Näitus on valminud kodu- ja väliseestlaste koostöös – kujundaja ja toimetaja Elle Palumäe ning tekstide autor Lea Kreinin
elavad Eestis, vabatahtlikest koosnev metsaülikooli juhatus
tegutseb Torontos. Näitus on juubelikingitus Eesti Vabariigile.
JT
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Fotod: Erika Prave, Kalle Pärt, erakogu

Osa maailma suurimast ühendkoorist – üheslaulmine Valges Hobus
19. augustil. Tallinna lauluväljakul
peetud rahvapeole lauldi kohapeal
hoogsalt kaasa.

Jõhvi oli pealinna
kõrval teine Eesti
linn, kus jalkafännid
said linnaväljakul
suurelt ekraanilt
kaasa elada Lilleküla
staadionil toimunud
UEFA superkarika
finaalile. Seda
peetakse maailma
klubijalgpalli üheks
olulisemaks mänguks. Tallinnas kohtusid Madridi Real ja
Madridi Atletico.

Taasiseseisvumise pidu oli rahvarohke

Pippi-Lotta Enok
võitis Rakveres
toimunud Eesti
meistrivõistlustel
mitmevõistluses
hõbeda. Ta võistles
U18 vanuseklassis
ja kogus seitsmevõistluses 5140
punkti, parandades
isiklikku rekordit viie
punkti võrra. PippiLotta treenib Visa
spordiklubis treener
Hanno Kolli käe all.

Vallavanem Martin
Repinski osales Kuremäe
kloostris rukkimaarjapäeva ehk jumalaema
uinumise püha tähistamisel, õnnitledes kloostrit
Jõhvi vallavalitsuse nimel.
See püha on ühtlasi
Kuremäel asuva Pühtitsa
Jumalaema Uinumise
Stavropigiaalse Naiskloostri nimepäev. Fotol
iguumenja Filareta, metropoliit Vereja Jevgeni ja
vallavanem.

Jõhvis tähistati Eesti iseseisvuse
positiivselt ja eelkõige jõhvilaste
tublide tegude pärast. Selle
taastamise päeva esmakordselt
AUKIRJAD SAID
piduliku kontsertaktusega Mihkli
võime üheskoos saavutada siis,
Priidu Priks
kirikus. Rahvast tuli kõnesid ja
kui austame ja armastame üksAvo Kiir
õdede Ilveste ansambli esinemist
teist, olenemata religioonist,
Riho Breivel
kuulama palju.
rahvusest, vanusest või erialast.“
Arne Meier
Vallavanem Martin Repinski ütles
Vallavanem tunnustas aukirKoit Raud
oma kõnes, et 27 aastat tagasi 20.
jaga üheksat inimest, kes Eesti
Valeri Kois
augustil oli tema ise viieaastane ja
iseseisvuse taastamisel kaasa
Vallo Reimaa
otseselt nendest ajaloolistest sündaitasid. Üks ERSP asutajaliikAldo Tamm
mustest osa ei saanud, ent tal on suur
metest Avo Kiir meenutas, et
Õie Mäesalu
au tänada kõiki inimesi, tänu kellele
ajal, mil need ajaloolised sündon meil 27 aastat olnud võimalus
mused aset leidsid, ei olnud
elada vabas riigis.
kellelgi aega mõelda, et nüüd
Vallavanem kutsus üles hindama vabadust
tehakse ajalugu. „Vaba Eesti soov oli nii suur, et
ning olema üksteise suhtes heatahtlikud ja
tuli ära kasutada kõik võimalused,“ ütles Kiir.
mõistvad. „Jõhvi linn meie kõigi ühise koduna
Ta lisas, et nüüd, mil Eesti on vaba, on uus oht
tähendab, et me koos hoiame oma kodukohta
sattuda Euroopa Liidust tuleva liigse reguleening tegutseme selle arengu nimel. Kodurimise meelevalda.
tunde, ka linnas, loovad eelkõige siinsed iniPärast aktust söödi ühiselt kringlit.
JT
mesed. Soovin, et Jõhvist kui linnast räägitaks

Promenaadi pikenduse
esimese etapi tööd kontserdimaja ümber muudavad
liikluskorraldust. Et rekonstrueeritakse ka parklad, soovitab kontserdimaja septembri
lõpuni sealkandis liikuda
jalgsi.

Jõhvi/Järve karikas
Vallavalitsuse delegatsioon osales Läti sõprusomavalitsuse,
Ogre linna 90. aastapäeval. Peale pidustustel osalemise
tutvustati delegatsiooni liikmetele linna ja Ogre uusehitisi.
Abivallavanem Viktoria Tsventarnaja sõnul on lätlastel nii
mõndagi, millest võiks ka Jõhvis eeskuju võtta. „Tutvusime
sealse uue lasteaiaga ja selle õueala terviklahendus oli nii
põnev, et kavatseme ogrelastelt nõu küsida, kui hakkame
Sipsiku õueala arendama,“ ütles ta.
Vallavanem Martin Repinski jaoks oli hea tähelepanek
see, et Ogre teeb väga palju koostööd riigiga. „Meie siin
Jõhvis teeme ka riigiga head koostööd. Plaanime ühiseid
ettevõtmisi ka Ogrega,“ sõnas Repinski.
Üks Ogre vaatamisväärsus oli purskkaev, mille joale oli
kuvatud linna nimi ja aastaarv.
Ida päästekeskus
korraldas Keskväljakul ohutuspäeva
„Hirmul on ainult
suured silmad“.
Huvitavat ja arendavat tegevust jagus
nii lastele kui ka täiskasvanutele. Õpetati
ohutut käitumist
vees ja liikluses.
JÕHVI TEATAJA

Veerandsajas Jõhvi/Järve karikas tõi
korvpalliväljakutele 64 võistkonda enam
kui 600 noorsportlasega Eestist, Lätist ja
Venemaalt.
Mängud toimusid kaheksas vanuseklassis,
noorimad korvpallurid olid 9–10aastased ja
vanimad 18–19aastased.

Turniiri korraldasid spordiklubi BC Karjamaa ja korvpalliklubi Hito.
Tänavune turniir oli pühendatud Raul Rõõmusele, kes pani omal ajal sellele võistlusele
aluse.

Tundmatuks jääda sooviv disainer kinkis
vallale 20. augusti puhul logo, mille vallavalitsus kinnitas ja mida vallavanem Martin
Repinski sõnul hakatakse ka kasutama. Esialgu on uue logoga kaunistatud helkurid ja
õhupallid, mida kavatsetakse kinkida lastele.
„Jõhvi valla sümboolika jääb paika, seda ei
muuda keegi. Uus logo on suunatud rohkem

noortele ja turistidele, see on uus bränd,” ütles
Repinski ja lisas, et logo ei läinud vallavalitsusele midagi maksma. Vallavanem katsetas
nüüdisaegse disainiga logo vastuvõttu sotsiaalmeedias ja see sai palju positiivset tagasisidet.
Oli siiski ka neid, kes uut logo heaks ei kiitnud.
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