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Uus hange teede
ja haljasalade
hooldamiseks
Volikogu lubas vallavalitsusel kuulutada välja
uue hanke valla teede ja haljasalade hoolduseks
aastatel 2022–2026.
„Loodame uue teenusepakkuja leida juba sel
suvel,“ ütles abivallavanem Arvo Aller. Tema sõnul valmistab vallavalitsus ette hankedokumente ja lähiajal
selgub, mitu hoolduspiirkonda välja kuulutatakse.
„Praegu, teede ja tänavate ajutise hoolduse ajal, on
vald jagatud kuueks piirkonnaks ja see toimib. Kuidas
uues hankes olema saab, näitab aeg.“
Hanke maksumusest rääkides ütles Aller, et vallavalitsus peab arvestama selle rahaga, mille volikogu
esimeseks hankeks eraldas. „Ses mõttes on raha raamistik paigas.“
Uus hange on vallavalitsusel vaja korraldada seepärast, et OÜ N&V seda teenust vallas enam ei paku.
„N&V teenusest loobumine oli ainuõige valik.
Täna võib öelda, et see õigustas end,“ ütles Aller.
„Kui me ei oleks seda pretsedenditut sammu teinud, vahetaksime siiamaani kirju teenuse kvaliteedi
teemal.“
Ta tõdes, et tegelikult on vald N&V ebakvaliteetselt osutatud teenusega siiani hädas. Halvasti puhastatud kõnniteedel on paks jääkiht ning kui sellele
libeduse tõrjeks graniiti puistata, vajub see sulaga
jää sisse ja külmudes on tee jälle libe. Parandamist
vajavad ka teed puhastades puruks sõidetud pingid.
Pärast N&V teenusest loobumist aitasid väikeettevõtjad valla teid ja tänavaid taas läbitavaks muuta.
„Vallavalitsus on N&V-ga korrektselt käitunud.
Pöördusime nende poole korduvalt ja juhtisime
tähelepanu vajakajäämistele. Tekkis olukord, kus
vallavalitsuse hinnangul ei olnud teed korralikult
lumest puhtaks lükatud, saime selle kohta kümneid
kaebusi, teenuseosutaja aga väitis, et kõik on hästi,“
ütles Aller. Ta tõdes, et uue hanke korraldamisel on
vaid üks eesmärk: saada hea kvaliteediga teenust.
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Kaasav eelarve
ootab lennukaid ideid
Vallavalitsus kutsub valla arengust huvitatud inimesi saatma 31. aprillini kaasava eelarve ideid
ja ettepanekuid.
Jõhvi vallas on kaasava eelarve ideede elluviimiseks ette nähtud 22 000 eurot. Ühe ettepaneku
elluviimise hinnanguline maksumus on vähemalt
5000 eurot (käibemaksuta). Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane inimene, kelle elukoht
on Jõhvi vallas.
Ettepanek peab sisaldama järgmist infot:
• esitaja nimi ja kontakttelefon või e-posti
aadress;
• kirjeldus, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku
sisu, eesmärki ja olulisust Jõhvi valla jaoks;
• sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest
või uue võimaluse avanemisest kasu;
• hinnanguline maksumus (soovitatavalt eelarve
või eelkalkulatsioon liigendatud kujul);
• muu oluline info (teostamise eeldatav ajakava
ja kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).
Ettepaneku võib esitada vallavalitsusele allkirjastatult aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi linn, või saata
digiallkirjastatult e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
Pane oma idee kirja –
võib olla saab just Sinu mõte teoks!

Põhikooli valmimine
lükkub edasi
Märtsi keskel oli Jõhvi põhikooli ehitusel sarikapidu, kus öeldi välja ka tõsiasi, et järgmise
õppeaasta alguseks koolipere veel uude majja
ei saa. Uueks tähtajaks on seatud aasta lõpp.
„Selle aasta lõpuks loodame valmis koolimaja
tellijale üle anda,“ ütles põhikooli ehitava ettevõtte Rand ja Tuulberg juhatuse liige ja ehitusjuht Priit Vakmann sarikapeol. Ta tõdes, et hoone
on ehituskonstruktsiooni poolest harvaesinevalt
keerukas, kuid sellega saavad insenerid ja ehitaja
hakkama. „Raskusi lisab praegune olukord, kus
paljude ehitusmaterjalide hinnad on tõusnud ja
nende kättesaamine muutunud keeruliseks. See
on paras logistika- ja ellujäämisõppus.“
Sarikapeol oli külaliseks haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes ütles tunnustavalt: „Jõhvi on Ida-Virumaal ainuke kohalik
omavalitsus, kus põhikooli valmimisega saab

õppeasutust saanud kahjustada ja
koolid on maatasa pommitatud,“
ütles ta.
Jõhvi põhikooli direktor Liina
Mihkelson avaldas, et maagiliseks kuupäevaks kooli jaoks saab
12. detsember – 12.12 –, mil
hoone peaks valmis olema. „See
ei ole mingi tavaline betoonist
karp, vaid väga huvitav nii väljast
kui ka seest ning ruumikasutus
on siin väga hästi läbi mõeldud,“
rääkis Mihkelson.
Sarikapeol esinesid veel pooleliolevas kooli aulas lauluõpetaja Küllike Šapovalovi laululapsed, kes esitasid muu hulgas ka Jõhvi
põhikooli hümni.

Abivallavanem Arvo Aller ütles, et vallavalitsus
suhtub kooli valmimistähtaja edasilükkamisse
mõistvalt. „Ehituse venimise põhjused on
praeguses olukorras mõistetavad – tuleb arvestada
ehitusmaterjalide tarneraskusi ja hinnatõusu, talvel
ehitajate ridu harvendanud koroonat ja samuti
väga külmi ilmu, mis takistasid betoonitöid.“
Alleri sõnul on vald huvitatud sellest, et tulemus
oleks kvaliteetne, ja ta arvas, et õpilased saavad
uude kooli ilmselt 2023. aastal.

koolivõrk korrastatud ja kõigil siinsetel noortel
on võimalus õppida nüüdisaegses keskkonnas.“
Minister tuletas meelde, et oleme siin Eestis
privilegeeritud olukorras. „Meil on võimalus ehitada koole ja saata lapsi turvaliselt õppima, samal
ajal kui Ukrainas, kus käib sõda, on pool tuhat
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Jõhvi saatis
Ukrainasse abi
Aprilli algul asus Jõhvist sõpruslinna Lõpovetsi suunas teele humanitaarabiga mikrobuss.
„Valge Hobu klubi ostis mikrobussi, mille panime laeni täis jõhvilaste
kogutud humanitaarabi,“ ütles Kalev Naur, kes endise volikogu liikmena
oli üks neist, kelle eestvedamisel sai Lõpovetsist Jõhvi sõpruslinn.
Humanitaarabi kokkupanemisel lähtuti eelkõige nimekirjast, mis
sõpruslinnast Jõhvi oli edastatud.
„Lõpovetsis praegu otseselt sõjategevust ei ole, aga ka Ukraina sees
on väga suur põgenikelaine ning abi küsiti just seda silmas pidades,“
rääkis Naur. Tema sõnul osteti vallavalitsuse eraldatud toetussumma
eest tekke-patju ja ravimeid, aga ka toiduaineid – konserve, pakisuppe
ja muud –, lisaks annetasid jõhvilased hügieeni- ja pesuvahendeid.
„Pakkisime mikrobussi ka taskulampe ja põlvekaitsmeid sõdurite
tarvis ning ühe öökaitselambi,“ loetles Naur. Ta lisas, et mikrobuss
jääbki Ukrainasse. Sellega sõidab kohale üks Eestis olnud ukrainlane,
kes naaseb kodumaale, et seda kaitsta. „Meie aitame korraldada bussi
Poola piirini ja sinna tullakse juba Lõpovetsist vastu. Eks see kohalesõitmine on keeruline, sest Ukrainas on ikkagi sõda ja liikumine seetõttu
raskendatud,“ ütles Naur.
Naur organiseeris Ukrainasse humanitaarabi ka 2014. aastal.
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Kalev Naur ja vallavalitsuse järelevalveinspektor Margus Piirson
laadivad humanitaarabi bussi. Foto: erakogu
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Avaldati toetust
Ukrainale
Volikogu võttis vastu avalduse, millega mõisteti hukka sõda
Ukrainas.
Volikogu esimees Vallo Reimaa ütles, et viimasest volikogu
istungist saati on maailm muutunud ning väga paljud on tundnud huvi, milline on Jõhvi volikogu seisukoht Ukrainas toimuva
sõja küsimuses. „Meie vald on selles suhtes väga eriline, meil on
Ukrainas koguni kolm sõprusomavalitsust: Lõpovetsi ja Horodnja linn ning Harkivi rajoon, kes vajavad meie toetust. Oleme
valmis pakkuma neile igakülgset abi,“ sõnas Reimaa. „Sõda seal
puudutab kõiki, kes hoolivad humaansetest väärtustest ja seavad esikohale inimelu pühaduse, ning seepärast mõistab Jõhvi
volikogu selle hukka.“
Reimaa luges ette avalduse teksti: „Jõhvi volikogu mõistab
tingimusteta hukka Venemaa Föderatsiooni alustatud sõja iseseisva ja sõltumatu Ukraina riigi vastu. Tegemist ei ole rünnakuga
pelgalt ühe riigi, vaid rünnakuga kogu Euroopa ja ühtlasi Eesti
demokraatliku korra aluspõhimõtete vastu. Volikogu on sügavalt mures Ukraina elanike julgeoleku pärast ja solidaarne kõigi
Ukraina omavalitsustega, kes on sattunud keset julmi sõjasündmusi ning keda on tabanud inimeludest mitte hoolivad rünnakud.
Jõhvi saadikud on uhked, et Eesti riik ja omavalitsused aitavad
sõja eest põgenevaid Ukraina inimesi. Ka Jõhvi vallavolikogu ja
vallavalitsuse kohustus on toetada nii moraalselt kui ka materiaalselt sõjapõgenikke, kes Jõhvi saabuvad.
Ühtlasi rõhutame, et täiesti lubamatu on Venemaa Föderatsioonist juhitud räige propagandategevus, mis üritab seada
kahtluse alla demokraatlikku maailmakorda ja rahvaste enesemääramisõigust ning püüab lõhestada ühiskonda nii Ukrainas
kui ka meil siin Ida-Virumaal.
Käesolevaga nõuame sõjategevuse viivitamatut lõpetamist
ja agressori vägede lahkumist Ukraina Vabariigi territooriumilt.“
Avalduse vastuvõtmise poolt hääletasid kohalolnud 19 volikogu liikmest 18. Hääletamata jättis Arkadi Zakarljuka, kes ütles
põhjenduseks, et tal ei olnud avaldusega tutvumiseks piisavalt
aega.
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Vallavalitsus korraldas
abi andmist Ukrainale
Vallavalitsus kogus abi nii Ukrainas asuvale sõpruslinnale
Lõpovetsile kui ka Jõhvi saabuvatele sõjapõgenikele.
„Vallavalitsus eraldas reservfondist 15 000 eurot Ukraina toetuseks,“ ütles vallavanem Maris Toomel.
„Suhtlesime inimestega Jõhvi sõpruslinnast Lõpovetsist ja
saime teada, et nad vajavad eelkõige hügieenitarbeid ja ravimeid.
Palusime vallakodanikel, kes said ja soovisid aidata, tuua meie
kogumispunktidesse seltsimajas ja gümnaasiumis mähkmeid
ja pesuvahendeid,“ rääkis Toomel.
Mis puudutab Jõhvi saabuvaid sõjapõgenikke, siis esialgu on
vallavalitsusel info paarikümne inimese kohta, kes on tulnud siia
oma sugulaste juurde.
Inimesed on vallavalitsusele teada andnud ka paarikümnest
elamispinnast, kus põgenikud saaksid ajutiselt elada. „Olen jõhvilastele sellise abi eest väga tänulik,“ lausus Toomel.
Abi korraldamisel tegi vallavalitsus koostööd Kaitseliidu, kohalike ettevõtete ja kirikutega. „Näiteks tänu koostööle metodisti
kiriku pastori Artur Põlluga on põgenikel võimalus saada rõivaid
kogudusele laekunud humanitaarabist,“ ütles Toomel.

Annetada võib ka korralikke, uueväärseid riideid
ja köögitarbeid. Neid võetakse vastu aadressil
Tartu mnt 32 esmaspäeval, kolmapäeval ja
reedel kella 10–12.
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ARTUR PÕLD
abistamise eesliinil

Eesti metodisti kiriku pastor Artur Põld aitab Ukraina sõjapõgenikke mitmel moel – pakkudes neile peavarju,
riideid ja kaplanina ka hingeabi. Teisiti ei ole kujunenud olukorras tema sõnul lihtsalt mõeldav.
Artur, pakute praegu sõjapõrgust
põgenevatele inimestele nii füüsilist
kui ka hingelist abi.
Nii on. Minu jaoks on need ajad võrreldavad
1944. aastaga, mil paljud inimesed põgenesid
okupatsiooni eest Rootsi ja said sealsetelt
inimestelt abi ja toetust. Nüüd on meie kord.
Piibel ütleb: „Mida külvad, seda lõikad.“ Seda
ei tohi unustada. Minu meelest on praegu
kiriku aeg – aeg, mil pühakojad avavad oma
uksed abivajajatele.
Kas kirikud teevad siin ka
omavahel koostööd?
Jaa, kindlasti. Koostööd tehakse omavahel
ja ka omavalitsustega, kõigiga, kes saavad ja
tahavad aidata.
Muide, kirikute nõukogu nimetas käesoleva aasta terviseaastaks. Loosungiga „Head
tervist!“ soovime, et kõik inimesed pööraksid
enda vaimsele ja füüsilisele heaolule enam
tähelepanu ning saaksid lähedastelt ja spetsialistidelt vajalikku toetust.
Lisaks enda inimestele tegeleme nüüd
ka Ukrainast siia tulnute tervise eest hoolitsemisega. Nad on viimaste päevade jooksul
tundnud palju valu ja näinud kirjeldamatult
hirmsaid asju – pommitamist, surma –, tundnud tühja kõhtu. Nad vajavad väga suurt tuge
ja mõistmist. Ja meie kohus on seda anda.
Kuidas meie kohalikud inimesed
praegu hakkama saavad?
Olen ka venekeelse koguduse pastor, kirikus
käivad koos vene, ukraina, valgevene ja teistest rahvustest inimesed. Ka nemad vajavad
ilmselgelt hoidmist ja toetust. Olen rääkinud vene inimestega, kes tunnevad selle sõja
pärast häbi ja süüd. Olen suhelnud nendega,
kelle peres on eri arvamused ja kes vajavad
lepitust. Olen kuulanud neid, kes kardavad,
et pagulased võtavad ära nende töökoha.
Praegu on aeg mõistmiseks ja inimestega
rääkimiseks. Kiriku roll on tuua rahu nii
kiriku kui ka rahvuste liinis.
Mida ütlete neile, kes pelgavad
töökohast ilmajäämist?
Ei ole vaja karta ja teistesse halvasti suhtuda.
Keegi ei tea, mis meid endid ees ootab. Aga
põhiline, mis ma ütlen, on see, et tuleb säilitada rahu. Inimene peab teadma, et teda ei
ole kõrvale jäetud. Me elame oma riigis ja
oluline on, et inimene näeks enda riigi vajadusi. Mina näen praegu inimesi, kes on olnud
sunnitud oma kodust ära tulema, ainult kilekott käe otsas. Nad on ehitanud endale kodu

25. märtsi keskpäeval
mälestati Kaare tänaval
märtsiküüditamise mälestuskivi juures 73 aasta
taguseid sündmusi, mille
käigus saatis nõukogude võim vägivaldselt
Siberisse üle 20 000 Eesti
inimese. Foto: Kristo Kõrgnurm

Artur Põld.
Foto: erakogu

Ukrainas, aga ei saa seal enam elada ja olla.
Neil ei ole mitte midagi. Kuidas saab nende
peale kade olla?
Me peame olema ülitänulikud, et ukrainlaste vaprus on praegu sõja meie riigist
eemale hoidnud.
Ja veel, minu meelest on praegu oluline,
et maailm mõistaks Putini sõjakuriteod
hukka.
Millist abi saate osutada?
Avame kirikule kuuluva Gideoni laagri väravad põgenikele, et nad saaksid seal elada.
Koostöös toidupangaga saame korraldada
söögiabi. Peagi saabuvad siia kaheksa orbu,
kes hakkavad siin elama. Olengi naljatades
öelnud, et sel aastal avame lastelaagri hooaja
juba märtsis. Suvel pakume laagris puhkamise võimalust Ukraina lastele. Sel aastal
saab meie Gideoni laager 30aastaseks. See
on eriline sündmus, nimetame selle Ukraina
aastaks.
Meil on õnneks võimalus pakkuda
põgenikele ka riideabi: saame jagada siia

saabunud humanitaarabi, nii et inimene saab
endale sobivas suuruses rõivaid. Ka kohalikud inimesed saavad aidata ning tuua Tartu
mnt 32 asuvasse angaari uueväärseid rõivaid
ja näiteks köögitarvikuid. Seda abi hakkavad
juba saabunud ukrainlased ise vastu võtma.
Kui abivalmid kohalikud inimesed on?
Minu kogemus ütleb, et Jõhvi inimesed
tahavad aidata ja aitavad. Tuleb olla avatud
südamega ja teada, et kui teed teistele head,
siis see hea tuleb sulle endale tagasi.
Mida soovitate inimestel praegu teha?
Vaimulikuna kutsun muidugi kõiki kirikusse,
meie elu on Jumala kätes.
Samas saan aru, et on neid, kes kirikusse
ei tule. Aga ka nemad usuvad millessegi. Soovin, et ka nende usk ja lootus ei kustuks. Inimesed peaks mõtlema tuleviku peale. Kui
jääme oma mineviku muredesse kinni, siis
see kulutab meid liigselt läbi ja hakkab lõpuks
tervisele.
ERIKA PRAVE

Kuni programmeerimiskooli
kood/Jõhvi hoone rekonstrueeritud saab, tegutseb
kool Sillamäel ja 4. aprillil
algas seal katseperiood.
Umbes 20% osalejatest on
Ida-Virumaalt ja kokku osaleb 100 rahvusest inimesi.
Vanim neist on 54-aastane mees Tšiilist. Teiste
hulgas paneb end proovile
ka olümpiasõudja Kaspar
Taimsoo, kes jätkab intensiivseid treeninguid katsete
ajalgi ning on selleks kaasa
võtnud isikliku ergomeetri
ja rattatrenažööri.
Foto: Kalle Pärt
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Abipolitseiniku
mitu nägu

Noortele pakutakse tuge
pädevuste suurendamiseks
Jõhvi noored, kes ei tööta ega käi koolis, võivad osaleda projektis, et
parandada oma digipädevust ja sotsiaalseid oskusi.
Projekti „Konkurentsivõimeliseks tööturul – digipädevuse tõstmine
ja sotsiaalne tugi“ eesmärk on toetada 16–29aastaseid noori, kes ei õpi
ega tööta ja vajavad tuge tööle minemiseks või õpingute jätkamiseks.
„Haridustee katkemine või pikemaks ajaks töötuks jäämine võib
mõjutada noore inimese kogu tulevast elu,“ selgitas OÜ Marena Tugikeskuse projekti juht. „Iga noor on väärtus ning me saame neid märgates
pakkuda tuge ja abi. Lähtudes noorte individuaalsetest vajadustest,
saame aidata süsteemselt tööelu paremini tundma õppida ning omandada oskusi ja teadmisi, mis toetavad neid töö leidmisel ja tööturul
püsimisel.“
Projektis osalevad noored saavad sotsiaalset ja karjäärinõustamist.
Neil on võimalus osaleda tööklubis ja koguda teadmisi infotehnoloogia,
kaasa arvatud programmeerimise kohta.
Projekt on osalejatele tasuta, Jõhvist plaanitakse kaasata 68 noort.
Tegevused kestavad ka järgmisel aastal.
Projekti viib ellu Marena Tugikeskus, kes teeb koostööd vallavalitsuse
sotsiaalteenistuse ja Ida-Viru kutsehariduskeskusega.
Ettevõtmist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.
JT

Jõhvi politseijaoskonna noorim abipolitseinik on
gümnasist Anastassia Bulõgina (fotol), kes annab
oma panuse korra kaitsmisse.

Kuidas sündis otsus tulla Ida prefektuuri abipolitseinikuks?
Teadsin juba ammu, et soovin saada politseinikuks. Vabatahtlikuna vajalike kogemuste ja teadmiste saamine on üks samm
selle mõtte elluviimise suunas. Abipolitseinikuna on mul vahva
võimalus näha politseinike tööd kõrvalt, anda oma väike panus
Eesti turvalisuse heaks ja saada kindlustunne, et see töö tõesti
sobib mulle.
Kust leidsid infot abipolitseinikuks saamiseks?
Võimalusest ennast abipolitseinikuna proovile panna rääkis
mulle minu noormees, kes toetab mind mu tulevase eriala valikul.
Ka oma sõpradelt saan toetust. Enamik minu sõpru ja sugulasi
ei teadnud, kes see abipolitseinik üldse on ja millega tegeleb.
Seega olen enda tutvusringkonda sellel teemal palju harinud.

LÜHIDALT VOLIKOGUS VASTU
VÕETUD OTSUSTEST

Millised isikuomadused peaks abipolitseinikul olema?
Ma arvan, et kasuks tulevad hea suhtlemis- ja keelteoskus,
kindlasti julgus, pealehakkamine, hea kohanemisvõime ja
pingetaluvus.

Volituste peatamine
Istungi alguses luges volikogu esimees Vallo Reimaa ette teated
volikogu liikme staatuse ajutisest peatamisest. Teatavasti võib
volikogu liige oma volitused teatud ajaks peatada ja vajaduse
korral teha seda korduvalt. Oma liikmestaatuse on vallavanemaks
olemise ajaks peatanud Maris Toomel, kelle asendusliige on Timo
Muttonen; samuti on volikogu liikme staatuse peatanud Riho
Breivel, kelle asemel jätkab Tarmo Anton, Nikolai Ossipenko, kelle
asemel jätkab Arkadi Zakarljuka, ja Ivo Okas, kelle asemel jätkab
Kristjan Keerme.

Kuidas abipolitseinikuks olemine on sind seni arendanud?
Olen saanud juurde julgust ja oskan palju paremini võõrastega
suhelda. Inimesed on väga erinevad ja võivad käituda ettearvamatult – olen õppinud ka selliste situatsioonidega hakkama saama.
Kuidas gümnaasiumis sinu ametisse suhtutakse?
Koolipere on väga toetav ja usun, et kindlasti julgustab see ka
teisi noori gümnaasiumi kõrvalt vabatahtlikuna panustama.
Siiski planeerin vahetusi alati nädalavahetustele, et koolitööd
ei kannataks.
Soovitan ka teistele noorIda prefektuuris on 122
tele abipolitseinikuks olemist.
abipolitseinikku, kes panustavad oma
See on väga hea hüppelaud eriti
vaba aega ja energiat selleks, et Eestis
neile, kes kavatsevad tulevikus
oleks veelgi turvalisem elada. Idaastuda näiteks sisekaitseakadeeVirumaal aitavad turvalisust tagada
miasse. See töö annab võimaluse
neist 79 vabatahtlikku vormikandjat.
panustada kogukonna turvalisuEnamik abipolitseinikke teeb seda tööd
sesse ja omandada väärtuslikke
pere, kooli või põhitöö kõrvalt.
kogemusi kogu eluks.
Milliseid kogemusi oled abipolitseinikuna saanud?
Olen olnud patrullis ja osalenud liikluskontrollis ehk rahvakeeli
reididel. See oli väga huvitav kogemus ja erines paljuski tavapärasest patrullitööst.
Kindlasti olen saanud väga vajalikke kogemusi, praktiseerinud eesti keelt, õppinud suhtlema ja erinevates olukordades reageerima. Kõige selle juures pean ehk kõige olulisemaks teadmist,
et turvalisust ei loo ainult politsei, vaid sellesse saab panustada
igaüks. Saame näiteks õnnetusi või ohtu ennetada ning alustada
tuleb enda ja oma lähedaste mõttemaailma muutmisest. Kogukonna turvalisus algab meist endist!
LIIS KRIGUL
PPA kommunikatsioonibüroo

Esimene lisaeelarve
Volikogu võttis vastu esimese positiivse lisaeelarve summas 2,3
miljonit eurot. Vallavalitsuse finantsjuht Küllike Olup selgitas,
et lisaeelarve moodustavad põhitegevuse tulud 307 000 eurot
ja likviidsete varade jääk üle 1,8 miljoni euro, aga ka teenustekaupade tulud ning muud tulud ja toetused.

Anti luba korraldada hanked

Foto: erakogu

Kui oled mõelnud, et tahaksid panustada kodukoha
turvalisusesse ja saada uusi teadmisi politseitööst,
pannes ennast proovile erinevates olukordades
ja aidates kaasa ennetus- või patrullitegevusees,
kandideeri abipolitseinikuks!
Selleks kirjuta või helista Ida prefektuuri abipolitseinike
koordinaatorile ja uuri lisa: Sigrit.Hang@politsei.ee või
5883 6194.
Lisainfo ja kandideerimistingimused leiad veebilehelt
www.abipolitseinik.ee.

Jaama tänava remondiks saadi toetust
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab valdasid ja linnasid transiitliiklusega teede parandamisel. Jõhvi
saab tuge Jaama tänava kordategemiseks.
„Jaama tänava remonti ettevalmistavate
töödega alustame sel kevadel, aga remondiks läheb eelduste kohaselt järgmisel kevadel. Riigi toetus peab olema realiseeritud
2023. aasta lõpuks,“ ütles abivallavanem
Arvo Aller. Tema sõnul ei ole mõttekas
kiirustada, sest ettevalmistus on aeganõudev ja parimal juhul jõutaks remonditöid
alustada alles hilissügisel, mis ei ole aga
otstarbekas.
Aller täpsustas, et kavas on Jaama
tänava põhjalik remont, mille käigus
tehakse korda nii sõidu- kui ka kõnnitee.
Tööd on selle võrra lihtsamad, et tee all
olevaid kommunikatsioone ei parandata
ega tõsteta ümber.
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Plaanis on remontida Jaama tänav
raudteejaamast kuni Narva maanteeni,
sealjuures on kavas ehitada välja ka puuduvad kõnniteed. Ministeerium eraldab
selleks Jõhvile 561400 eurot, millele vald
lisab omalt poolt vähemalt 30%. Arvestades
seda, et ehitusehinad on praegu kasvutrendis ei ole välistatud, et vald võib lisada enda
poolt suuremagi protsendi.
Ligemale kilomeetripikkust
Jaama tänavat remonditi
viimati põhjalikult 2011. aastal.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa
sõnul on kohalikel omavalitsustel teelõike,
mis suurema liiklussageduse tõttu vajavad
enam tähelepanu. „Nende teede rekonstrueerimiseks võivad jääda omavalitsuste

käed liiga lühikeseks. Lisarahastuse vajadus on suur ja riigipoolne juhtumipõhine
toetus on juba aastaid olnud üks praktiline
võimalus kohalike teede olukorra parandamiseks,“ ütles Aas.
Omavalitsustel oli eelmise aasta lõpus
võimalik esitada taotlus kohalike teede
toetuse saamiseks kahel otstarbel: transiitliiklusega teede ja ettevõtlusega seotud
teede olukorra parandamiseks. Praegu on
toetuse eraldamise otsuse kavand saadetud
omavalitsustele tutvumiseks.
Transiitteede toetust on kavas jaotada
umbes 6,1 miljonit eurot: selle summaga
toetatakse tosina tänava remonti üheteistkümnes omavalitsuses.
Toetuse saamiseks on vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu
määr on sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta kuni 30%.
JT

Volikogu peab andma nõusoleku selliste hangete korraldamiseks,
mille lepinguperiood on pikem kui üks eelarveaasta. Seega anti
luba üheksa sel aastal hankeplaanis oleva konkursi elluviimiseks.
Vallavalitsuse hankespetsialist Mare Rebban luges need ette:
• 2023.–2028. aasta korraldatud jäätmevedu;
• piima ja piimatoodete ostmine valla koolidele ja lasteaedadele lepingu tähtajaga 24 kuud;
• luba korraldada sotsiaalteenuste erimenetlus „Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamine 2022–2023“;
• liikluskorraldusvahendite korrashoiu hange tähtajaga 24
kuud;
• välisvalgustuse hoolduse hange tähtajaga 36 kuud;
• riigihange „Lillede istutamine ja hooldus“ 2023.–2024.
aastal;
• riigihange „Probleemsete puude raie“ tähtajaga 24 kuud;
• Jõhvi jalgpalli-sisehalli ehitamine lõpptähtajaga 2023.
aastal;
• päevahoiu ruumide (Kaare 3 neljas korrus) rekonstrueerimine lõpptähtajaga 2023. aastal.

Muudeti volikogu kantselei struktuuri
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Paul Paas selgitas, et volikogu 30. novembri 2017. aasta otsuse järgi on volikogu kantseleis ametis kantselei juhataja ja volikogu esimehe nõunik. „Meie
ettepanek on muuta seda otsust nii, et edaspidi on kantseleis
üks ametnik: kantselei juhataja-jurist. Otsus on seotud sellega,
et käivitame volikogus Volise programmi,“ ütles Paas.
Volikogu liige Aleksei Naumkin tahtis teada, kui palju oli
eelmisel aastal volikogu kantseleis vaja juriidilisi teadmisi. Paas
vastas, et ta ei uurinud seda, sest oli volikogus lihtliige ja enamiku
ajast oli volikogu esimeheks Aleksei Naumkin ise, kes peaks seda
paremini teadma.
„Küll aga võin öelda, et volikogus koostatud dokumente on
vaja üle vaadata ja on tulnud üle seletada,“ ütles Paas. Naumkin
avaldas arvamust, et põhjendus, nagu oleks vaja volikogu eelnõusid koostada, on väike trikk, mille varjus tahetakse omadele
töökohti teha. „Ma oma Facebooki lehel juba kirjutasin, kes on
need kaks inimest, kes nüüd tööle võetakse,“ ütles Naumkin.
Seepeale vastas Paas, et ta just seletas, et kahe inimese asemel
võetakse tööle üks.
Volikogu kinnitas ka volikogu kantselei täiendatud
põhimääruse.
JT
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Perelepitaja aitab
leida lahenduse
Olga Ignatovets osutab Jõhvis kahte perede heaoluga seotud teenust:
perelepitajana aitab ta lahku minevatel lapsevanematel kokku leppida
lapse elukorralduse küsimustes ja pereteraapiasse ootab ta neid, kes
soovivad oma paarisuhet parandada.

Ulvi Vilumets. Foto Maila Meldre

Tunnustati
eesti keele õpetajaid
Virumaa eesti hariduse seltsi korraldataval eesti keele mainekujundajate konkursil nomineeriti auhinnale ka kolm Jõhvis töötavat eesti keele õpetajat: Inga Lazarenko Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest, Ulvi Vilumets Jõhvi gümnaasiumist ja Nataliya
Lobosok Jõhvi vene põhikoolist.
„Eesti keele mainekujundajate konkursi eesmärk on tunnustada
tublisid ja teotahtelisi Ida-Virumaa õpetajaid, kes õpetavad muu
õppekeelega õpilasi eesti keeles, väärtustavad eesti keeles antavat
haridust ning on eeskujuks õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste
kujunemisel,“ ütles võistluse üks korraldajatest Virve Linder. Konkursile, mille eesmärk oli välja selgitada 2021. aasta parim Ida-Virumaa
eesti keele õpetaja, eesti keeles õpetav õpetaja ja eesti keele sõber,
esitati 53 kandidaati – kolm korda rohkem kui eelmisel aastal.
Jõhvi õpetajaid tervitanud vallavanem Maris Toomel ütles, et
õpetaja töö tähendab vaevanägemise kõrval ka positiivsete emotsioonide saamist. „See kõik, mida õpetajatena annate, tuleb teile
kordades tagasi – see on rohkem kui kindel!“
Vene põhikooli direktor Irina Šulgina sõnas, et tal on hea meel,
kui meie õpetajaid tunnustatakse ja tänatakse südamega tehtud töö
eest. „Sellised õpetajad on tõelised eesti keele maine kujundajad!“
JT

Olga, mis on perelepitus?
Siin on tähtis aru saada, et perelepitus pole
perenõustamine ega pereteraapia. See on
Eestis suhteliselt uus teenus, mille eesmärk
on aidata lahku läinud või lahkuminekut
kavandavatel paaridel leida võimalikult kiire
ja osapooli säästev lahendus lapse tulevikuga seotud küsimustes. Perelepitusteenus
on tasuta ja võib öelda, et see on alternatiiv
kohtule.
Kuna perelepitus võib tuua rahu pikalt
veninud vaidlustes, võib ta mõjuda ka kui
teraapia.
Kes teie poole võiks pöörduda?
Pöörduda võivad inimesed, kellel on lahutuse eel või selle käigus tekkinud probleemid ja küsimused eelkõige oma lapse tuleviku kohta. Kelle juures hakkab laps elama?
Kes maksab elatist? Kui palju ja kuidas laps
hakkab teise vanemaga kohtuma? Tihti on
lahku läinud lapsevanematel lahendamata
konfliktide ja solvumiste tõttu raske leida
teineteisega ühist keelt ning jõuda kokkulepeteni. Sellises olukorras võibki leida
abi, kaasata perelepitaja kui neutraalse
ja professionaalse poole, kes aitab leida
kompromisse. Võib öelda, et perelepitus
on lapsevanematele kiireim, soodsaim,
vaimset tervist säästvaim ning lapse heaolu kõige paremini arvestav meetod, mille
kestel sõlmitud vanemate kokkulepped on
tõhusamad kui kohtumenetluses sõlmitud
kokkulepped.

Olga Ignatovets osutab professionaalset psühhosotsiaalset abi
lastega peredele juba 15 aastat.
Temaga saab ühendust telefonil
5873 0230 või e-posti aadressil
olga.ignatovets@gmail.com.
Ta nõustab ka videosilla
vahendusel.

Kui kaua peab perelepitaja juures käima?
See sõltub inimestest. Mõnele aitab paarist
korrast, et leida partneriga lahendus lapse
tuleviku suhtes, teine vajab enam aega.
Ühele paarile on ette nähtud viis pooleteisetunnist perelepitusseanssi. Kindlasti on
oluline rõhutada, et perelepitaja juurde tulek
on vabatahtlik. Siin on mõlemad vanemad
võrdsed ja otsivad lapsele parimat võimalikku lahendust ise. Perelepitaja ei tegele
peredega, kus esineb vägivalda – see on
lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate pärusmaa.
Perelepitus pakub võimalust teha kokkuleppeid kohtuväliselt ja jääda toetavaks
vanemaks ka pärast lahkuminekut.

Kui perelepitusteenus on tasuta, siis
pereteraapia, mida te samuti osutate, on
tasuline.
See on tasuta siis, kui pereteraapiasse
on paari suunanud lastekaitse või sotsiaalkindlustusamet. Teistele on see teenus aga
tõepoolest tasuline.
Keda te pereteraapiasse ootate?
Pereteraapiasse ootan neid, kellel on probleeme paarisuhtes või lastega ja kes soovivad
neid suhteid parandada.
Tegelen nii nende peredega, kes on sellele teenusele suunatud, kui ka nendega, kes
on omal käel juba kõike proovinud, ent
ometi omavahelised suhted ei toimi.
Oma praktikast võin öelda, et tihtilugu
tulevad inimesed pereteraapiasse kolm aastat liiga hilja. Lähedus on suhtest kadunud
ning probleemid aina kasvavad.
Mis on pereteraapias oluline?
Pereteraapia on võimalik, kui kliendi ja
terapeudi vahel on usalduslik suhe. Olen
pereterapeutide ühingu liige ja järgin kõiki
konfidentsiaalsuse reegleid. Seda on kliendil
oluline teada.
Aga ilmselt on kõige olulisem mõista, et
me ei saa muuta teist inimest. Ainus, mida
inimene saab teha, on teha tööd iseendaga,
et muutuda.
Pereteraapias uurime kolme põlvkonna
suhtemustreid. Tihtilugu käituvad inimesed konfliktiolukordades nii, nagu nad on
seda oma vanemate või vanavanemate pealt
näinud.
Oluline on teada, et suhtega peab kogu
aeg tegelema ja oma õnne eest võitlema.
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Minister Tiit Terik ja raamatukogu direktor Eve Kottise.
Foto: erakogu

Ministriga räägiti uuest
raamatukogust
Märtsi keskel Ida-Virumaal visiidil olnud kultuuriminister Tiit
Terikule tutvustati uue raamatukogu ehituse plaani.
„Kohtumisel Jõhvi keskraamatukogus arutasime maakonna
keskraamatukogu funktsioonide üle, ent teemaks olid ka venekeelne
kirjandus ning mured praeguse hoone amortiseerumise pärast,“
ütles minister Terik.
Vallavanem Maris Toomel tutvustas ministrile plaani ehitada raamatukogule uus ja moodne maja. „Esialgse idee kohaselt plaanime
selle ehitada hariduslinnakusse põhikooli, gümnaasiumi, kunstikooli
ja kontserdimaja vahetusse lähedusse,“ rääkis Toomel. Ta lisas, et
raamatukoguga ühe katuse alla on kavas viia ka kogukonna- ja
noortekeskus.
„Tänapäeva raamatukogud pakuvad peale teavikute laenutamise
veel väga palju teenuseid, olgu siis kas või õmblustuba, kus saab
kasutada õmblusmasinat, või erinevad leiutus- või meisterdamisruumid,“ ütles vallavalitsuse arendusnõunik Rein Luuse.
Tulevase raamatukogu eskiislahenduses on kavandatud ruumid ka kultuuriürituste ja näitusepindade jaoks ning sisustuses
mõeldakse võimalusele ruume vajadust mööda ümber korraldada.
Arvatavalt maksab uue raamatukogu ehitus umbes 4 miljonit
eurot ja plaani elluviimiseks soovib Jõhvi riigi abi.
Jõhvi keskraamatukogu tähistas tänavu märtsis 125. sünnipäeva.
Praegu asub raamatukogu endises kinohoones, mis ehitati
koguks ümber 1995. aastal. Ruumi on seal ligi kaks korda vähem,
kui tegelikult vaja oleks, ja maja ei vasta enam nüüdsetele nõuetele.
JT

Keskraamatukogu tähistas 125. sünnipäeva: jagati tänu- Naisrahvatantsurühm Tammiku pidas juubelit –
sõnu koostööpartneritele ja häid soove raamatukogule, tantsutraditsioon on kestnud 50 aastat.
Foto: Erika Prave
raamatukogu aumärgi sai kauaaegne juht Ingrid Spitz.
Foto: Erika Prave
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Raamatukogus
antakse üle Virumaa
kirjandusauhind

Jõhvi võõrustas Eestimaa talimänge
5. märtsil avati muusikaväljakul riigi
suurimad talispordivõistlused, 14. Eestimaa talimängud, millel osales pea 2500
sportlast. Osa võistlusi peeti spordihallis.
„Võib öelda, et need mängud on kaua
tehtud kaunikene: alles teisel korral saime
stardist minema,“ ütles mängude üks korraldaja Risto Lindeberg, vihjates sellele, et
omavalitsustevaheline rahvaspordiüritus
lükati mullu koroona pärast edasi. Võistlused toimusid igas Ida-Virumaa omavalitsuses – Lindebergi sõnul tegi see korraldajatele
elu keeruliseks, aga osalejatele andis võimaluse maakonnaga enam tutvust teha.
Mänge korraldava Eestimaa spordiliidu
Jõud president Helir-Valdor Seeder väljendas heameelt, et vaatamata keerulisele ajale

Jõhvi sai omavalitsuste
arvestuses 8. koha.

– koroonale ja sõjale Ukrainas – on siiski
võimalus kokku tulla ja sporti teha. „Sport
on see, mis inimesi ühendab, aitab pingeid
maandada ja muremõtted kõrvale jätta. See
on tervislik võimalus aega veeta.“
Eestimaa talimängudel osales ligikaudu
2500 sportlast ja kolme päeva jooksul võisteldi 22 spordialal. Oma võistkonna oli välja
pannud 60 Eesti omavalitsust. Võistelda
sai murdmaa-, laske- ja mäesuusatamises,
suusaorienteerumises, kiiruisutamises, jää
hokis, aga ka näiteks võrk- ja korvpallis.
JT

Spordiklubi Edu tulemustest
Spordiklubi Edu noored atleedid võitsid
Eesti meistrivõistlustel Mellistes hulga
medaleid.
Edus harjutav 15aastane Emeli Raud
võitis kuni 76 kg kaaluvate 15–17aastaste
neidude seas, püstitades neli Eesti rekordit:
rebimises 63 kg, tõukamises 85 kg ja kaks
rekordilist tulemust kahe ala summas: 146
ja 148 kg.
Meistritiitli võitis ka 2007. aastal sündinud Ivan Vorobjov, kelle tulemus oli kuni 61
kg kaaluvate noormeeste seas 143 kg (68 +
75). Kuni 67 kg kaaluvate noormeeste seas
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tuli meistriks Dmitri Skramkov tulemusega
161 kg (70 + 91).
Hõbeda võitis kuni 81 kg kaaluvate
meeste seas Leon Kann, kelle tulemus oli
230 kg (100 + 130). Kuni 89 kg kaaluvate
sportlaste hulgas saavutas teise koha Aleksei Kuzmin 232 kg-ga (102 + 130). Samas
kaalukategoorias sai neljanda koha Reigi
Sulumets 206 kg-ga (96 + 110).
Spor tlaste treener on A lek sandr
Rumjantsev, klubi Edu president on Ago
Aadumäe.

Teisipäeval, 5. aprillil kell 17.30 on kõik kirjandus- ja ajaloohuvilised kutsutud Jõhvi keskraamatukogusse, kus Tarmo
Vahterile antakse üle Virumaa kirjandusauhind.
Laureaati intervjueerib Põhjaranniku peatoimetaja Erik
Gamzejev. Rahvalike laulude ja lugudega kostitavad publikut
ja auhinna võitjat Virumaa tuntud pillimehed Ervin Lember ja
Hillar Vimberg.
Vahterile tõi võidu meisterlikult kirjutatud teos „Võitlus tuleviku pärast. 1933–1936: Pätsi aja rääkimata lood“, mis jutustab
riigivanem Konstantin Pätsi võimuhaaramisest 12. märtsil 1934
ning sellele vahetult eelnenud ja järgnenud sündmustest.
Žürii liige Riina Rohtung märkis, et seda teost oleks saanud
kirjutada ka väga igavalt ehk nagu tavalist ajalooraamatut, aga
Tarmo Vahter on leidnud haarava käsitlusviisi.
Raamatu kesksed tegelased on Konstantin Päts, kindral
Johan Laidoner, Jaan Tõnisson, vabadussõjalaste liider Artur
Sirk ja vabadussõjalaste propagandajuht Hjalmar Mäe. Lisaks
kajastab raamat Kristjan Palusalu, Oskar Lutsu, Betti Alveri, Anton
Hansen Tammsaare, Miliza Korjuse ja teiste tegemisi.
Teost Eesti Ekspressis arvustada võtnud Erik Moora tõdes,
et Vahteri raamatus ärkab kogu ajastu päriselt ellu. „Seal on
vaestest peredest koolilapsi, ambitsioonikaid taluperenaisi, ontlikke kodutütreid, litsakaid suvitajaid, vihaseid vabadussõjalasi,
poliitilise politsei agente, rahvuskangelasi, reetureid. Neile on
võimalik kaasa tunda ja neid mõista. Samuti mõjub teose hea
maitse ja napp stiil. Oivalise kirjutaja ja vilunud toimetajana
(lisaks autorile on raamatut lihvinud Tiit Hennoste) ei raiska
Tarmo Vahter lugeja aega. Lood on põnevad, lühikesed, selged
ja kavalalt üles ehitatud,“ kirjutas Moora.
Raamatu jaoks materjali kogumine ja selle kokkukirjutamine
võttis Vahteril umbes viis aastat. Lisaks Eesti arhiividele otsis ta
infot Soome, Briti, Saksa ja USA arhiividest.
Moora hinnangul saavad seda teost lugedes parema selgituse kaks suurt küsimust: kuidas ja milliste võtetega vaikival
ajastul eesti rahvas „maha rahustati“ ning miks läks 1939. aastal
ikkagi nii, nagu läks. „Selle kohta saavad lugejad kindlasti uue,
nüansirikka vastuse,“ tõdeb ta.
Kohtumisõhtul on võimalik osta teos soodushinnaga.
JT

Aleksandr Rumjantsev

Emeli Raud. Foto: erakogu

Jõhvi reklaamfilmide konkurss

VAATA JA IMESTA!

XV rahvusvahelise harrastusfilmide
festivali „Laterna Magica“ raames
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2022. aastal tähistab Jõhvi linnaõiguste taastamise
30. aastapäeva. Seoses sellega kuulutame välja Jõhvi
reklaamfilmide konkursi.
Ootame filme linnast, inimestest, sündmustest, organisatsioonidest vms. Fantaseerige, looge, üllatage!
• Reklaamfilme hinnatakse teistest festivalifilmidest
eraldi. Parima filmi eest paneb auhinna välja Jõhvi
vallavalitsus.
• Žürii poolt enim tunnustust pälvinud filme näidatakse Jõhvi päeval, 18. juunil muusikaväljakul
suurel ekraanil.
• Filmi pikkus: kuni 2 minutit
• Osavõtjate vanus: ei ole piiratud
• Filmide esitamise tähtaeg: 20. aprill 2022
Hindamiskriteeriumid
• Loominguline idee
• Esituse meisterlikkus ja originaalsus
• Muusikaline kujundus

Kevade tervitamine
Kevade algust tervitati muusikaväljakul väikese kontserdiga, millel osalesid „Kevade“ raamatu tegelased Toots,
Teele ja Arno huvikeskuse näiteringi noorte kehastuses Ida-Virumaa kooliteatrite festival tõi kultuuri- ja huvikeskusesse
kokku näitemänguhuvilised lapsed ja noored. Fotol Jõhvi
ning tantsis segarahvatantsurühm Jõhvikamoos. Ilusat
gümnaasiumi kaunite kunstide valikaine rühma etendus.
kevadet soovis kõikidele vallavanem Maris Toomel.
Foto: Erika Prave

Foto: Kultuuri- ja Huvikeskus

Osalemistingimused
• Üks autor võib saata konkursile 1–2 tööd. Videomaterjali peab tootma autor ise!
• Filmi formaat: MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, H.264
(AVI, MP4, MKV)
• Filmide edastamiseks palume kasutada veebilehte
www.wetransfer.com (kuni 2 GB)
• E-posti teel saadetavad failid pealkirjastada järgmiselt: Jõhvi reklaam, autori ees- ja
perekonnanimi
• Osalejaks registreerimine ja failide vastuvõtmine
e-posti aadressil laterna@huvikeskus.infо
ja anna@huvikeskus.info
Võitjad kuulutatakse välja 14. mail XV rahvusvahelise
harrastusfilmide festivali „Laterna magica“ auhinnagalal,
mis toimub Jõhvi kontserdimajas kinos Amadeus
Info: laterna@huvikeskus.info

6

JÕHVI TEATAJA

Nr 4 (220) aprill 2022

Märtsis tähistasid sünnipäeva
järgmised väärikas eas
vallakodanikud:

Veebruaris registreeriti
üheksa väikese
vallakodaniku sünd:

96
Lehte Kollo
Maila Vallimäe
95
Bronislava Petrovitskaja
94
Maimu Kajando
Helmi Kukk
93
Aleksandra Jantšenko
92
Nadezhda Bedulina
Zinaida Ušakova
91
Ekaterina Kuzmina
Jevgenia Ossi
Jevdokia Mihhailova
90
Ellen Kilp
Ellen Pedanik
89
Otto Mandel
Leo Rood
88
Nina Mayorova
Kreete Variksoo
Nina Belyaeva
Zoya Koba
Viktor Urb
Heikki Elonen
87
Valentina Hein
Väino Källi
Anna Tarassevitš
86
Zinaida Fedoseeva
Olga Elmik
Anatoly Ustinov
Saima Kihlefeldt
Kaja Põldroos
Tõnu Müürsepp
Reet Viira
Anatoly Kotenev
Helle Kästik
Valeri Ivanov
Georgi Nabokov
85
Laine Virve
Alexandra Khodakovskaya
Valentina Makhova
Zinaida Vorobjovskaja
80
Rimma Troshina
Aleksandra Semashkevich
Niina Kalinina
Maara Põntšina
Valentin Grigoriev
75
Valentina Levtšenkova
Valentina Rizova
Kadri Põldma
Sergei Susar
Antonina Postnova
Viive Koitla
Vladimir Marchuk
Nikolai Jakovlev
Valentina Pavelkovitš
Vladimir Nesterenko
70
Ester Laansalu
Ljubov Ivantšenko
Arkadiy Rodionov
Galina Turõgina
Iryna Skauronskaya
Vjatšeslav Vassiljev
Igor Roost
Mihhail Kozlovski
Alexander Fadeev
Alexey Bakhmatov
Helmut Tulit
Arno Pentinen
Valentina Bespalova
Palume neil, kes ei soovi JT kaudu õnnitlusi
saada, anda sellest teada telefonil
336 3750 või 508 9468.

Melissa Katšan
Eva Lapshina
Alisija Platonova
Kamilla Flotova
Mia Lass
Evgenija Georgijevskaja
Emma Grethel Onton
Lea Poljanskihh
Jacob-Erik Gornov

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS
• L, 09.04 kl 12 teater Tuuleveski
lasteetendus „Punamütsike“
• P, 10.04 kl 12 laste ja noorte lauluvõistlus
„Jõhvi laulukevad 2022“
• K, 13.04 kl 19 „Bachiga kosmoses“
• P, 24.04 kl 12 teater Tuuleveski
lasteetendus „Vesidraakoni kingitus“
• T, 26.04 kl 19 Vana Baskini Teater
Neil Simon „Uus peatükk“
• L, 30.04 kl 11 XV rahvusvahelise
harrastusfilmide festivali „Laterna magica“
filmide ülevaatus
• L, 07.05 kl 12 teater Tuuleveski
lasteetendus „Võluvärvide kuningriik“
TAMMIKU RAHVAMAJAS
• P, 24.04 kl 13 MAAKONNA MEMME valimised
Tantsuks mängib AILO TAEL.
Piletid hinnaga 5 eurot müügil seltsimajas ja
Tammiku rahvamajas. Info telefonil 5858 7381
JÕHVI KESKRAAMATUKOGUS
• T, 05.04 kl 17.30 kohtumisõhtu ja Virumaa
kirjandusauhinna üleandmine: Tarmo Vahter
„Võitlus tuleviku pärast. 1933–1936: Pätsi aja
rääkimata lood“. Teave 558 4247, Tiia Linnard.
• K, 20.04 kl 17.30 kohtumisõhtu: ajakirja
Eesti Naine peatoimetaja, raamatu „Vestlused
Priiduga. Lahutus“ autor Heidit Kaio. Teave
558 4247, Tiia Linnard.
• N, 28.04 kl 18 mälumäng #raamatukoguviks.
Teave 558 4247, Tiia Linnard.
• 2., 9., 16., 23. ja 30.04 kl 12–13 tädi Reeda
jututuba. Teave 5382 7060, Reet Kaldur.
• 6., 13., 20., 27.04 kl 16–18 Gerri käsitöötuba.
Teave 5382 7060, Gerri Orgma.

KOOLIVAHEAJAL
• 25.–29.04 kl 12–14 koolivaheaja lauamänguja meisterdamistunnid. Teave 5382 7060, Reet
Kaldur.
NÄITUSED
Linnagaleriis
• 05.–30.04 Tallinna tekstiilikunstniku Ülle Raadiku ja Kotka (Soome) tekstiilikunstniku Helena
Paakkineni ruumitekstiilide näitus „Sarnased
ja erinevad“.

Hei Jõhvi ja Ida-Viru maakonna noor!
Oled vanuses 15-24, siis pane ennast kirja
Cyber Battle of Estonia küberkursusele

küberkursus toimuB

21.-22. mai 2022
Jõhvi Gümnaasiumis

Lisainfo ja registreerimine www.ctftech.com
Koostöös Tartu Ülikooli teadusukooliga väljastame SULLE küberkursuse ja
eelvoorus osalemise eest tunnistuse (s.h. ainepunkte)

Osalemine TASUTA

DETAILPLANEERING

Aleksander Tõnissoni
AJALOOKONVERENTS

Jõhvi vallavalitsus kehtestas 1. märtsi 2022.
aasta korraldusega nr 278 Jõhvi valla Kotinuka
küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala
detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub
Jõhvi vallas Kotinuka külas Jõhvi linna piiril põhja
pool Tallinna–Narva maanteed, Tööstuspargi
katastriüksusel (katastritunnus 25101:001:0551,
sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala
23,9 ha). Planeeringuala piirneb lõunast 1 Tallinna–Narva maanteega, läänest Jõhvi äri- ja
logistikapargi territooriumi idaosas asuvate
kinnistutega Jordi tee J1 (25201:005:0410, transpordimaa 100%, pindala 2,92 ha), Jordi tee 8a
(25201:005:0388, üldkasutatav maa 100%, pindala 13 266 m²), Jordi tee 20 (25201:005:0404, ärimaa 50%, tootmismaa 50%, pindala 10 524 m²)
ja Jordi tee L4 (25201:005:0413, transpordimaa
100%, pindala 13 789 m²), põhjast kinnistutega
Kohtla metskond 39 (25201:005:0560, maatulundusmaa 100%, pindala 41,3 ha) ja Kohtla metskond 169 (25101:001:0007, maatulundusmaa
100%, pindala 19,16 ha) ning idast kinnistutega
Kohtla metskond 38 (25201:005:0314, maatulundusmaa 100%, pindala 1091,47 ha), Kohtla
metskond 124 (25201:005:0313, tootmismaa
100%, pindala 4164 m²) ja Kohtla metskond
121 (25201:005:0315, maatulundusmaa 100%,
pindala 14,64 ha).

Jõhvi muuseumi selts korraldab
koostöös Alutaguse malevaga
22. aprillil Jõhvi kontserdimajas
V kindral Aleksander Tõnissoni
mälestuskonverentsi „Kaitsetahe“.
Konverents algab kell 10
ja on jälgitav ka veebis.
Registreerumine
konverentsile kestab kuni
18. aprillini muuseumi
seltsi kodulehel www.
johvimuuseum.ee.

Konverentsi korraldamist
toetavad Jõhvi vallavalitsus,
Alutaguse malev,
Kultuurkapitali Ida-Virumaa
ekspertgrupp ja
Jõhvi muuseumi selts.
Foto: Eesti Sõjamuuseum

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus võtab Jõhvi avatud noortekeskusesse tööle

NOORSOOTÖÖJUHI
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja)
TÖÖÜLESANDED:
• noorsootööprogrammide ja -projektide
korraldamine ja läbiviimine;
• Jõhvi avatud noortekeskuse töö
koordineerimine;
• noortele suunatud tegevuste planeerimine ja
läbiviimine (töötoad, koolitused, sündmused,
huvitegevus jms);
• koostöö tegemine teiste asutustega, mis
tegelevad noortega;
• huvitegevuse korraldamine ja juhendamine;
• noorte suunamine ja omaalgatuse toetamine;
• õpilasmaleva korraldamine.

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• soovituslik kõrgharidus noorsootöö, pedagoogika,
sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal
või vastavus noorsootöötaja kutsestandardile;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene ja inglise keele
oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• hea arvutikasutusoskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid);
• noorsootöö seaduse ja lastekaitseseaduse tundmine;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge
pingetaluvus;
• valmisolek õhtuseks ja vajadusel ka nädalavahetuse tööks;
• iseseisva töötamise oskus, ettevõtlikkus ja loomingulisus;
• hea noortega kontakti saamise oskus.

PAKUME
• rutiinivaba tööd;
• meeldivat kollektiivi ja töökeskkonda;
• eneseteostusvõimalust;
• 28 päeva põhipuhkust;
• koolitus- ja arenguvõimalusi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• avaldus;
• elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 29. aprilliks Jõhvi kultuuri- ja huvikeskusele aadressil Pargi 40, 41595 Jõhvi,
märgusõna „Noorsootöötaja konkurss“, või e-posti aadressil info@huvikeskus.info.
Lisainfo tel 5628 5780 (Jõhvi noorsootöötaja)
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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on äri- ja
logistikapargi II etapi väljaehitamine, mis võimaldab kaasata piirkonda täiendavaid investeeringuid ja luua uusi töökohti. Planeeritaval
maa-alal nähakse ette 20 krundi moodustamist,
sh viis transpordimaa sihtotstarbega krunti, kaks
üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti ning 13
krunti, mille sihtotstarve on 50% äri- ja 50% tootmismaa (suurusega vahemikus 3557–20 186 m²,
ehitusõigusega kuni kolm hoonet krundi kohta,
hoonete maksimaalne kõrgus 20–28 m ja ehitisealune kogupind 59–71% krundi pindalast).
Pühajõe mõlemal kaldal ehituskeeluvööndi ulatuses säilitatakse mets loodusliku maana.
Planeeritaval maa-alal on määratud liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga
(kehtestatud Jõhvi vallavolikogu 18. juuli 2013.
a määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt
on nimetatud katastriüksuse sihtotstarve segahoonestusala (S), mille arendamiseks on nõutud
detailplaneeringu koostamine ja kus peab planeeritavate kruntide pindalast vähemalt 20%
moodustama haljasala. Detailplaneeringu lahendusega ja menetluse materjalidega saab tutvuda
Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee (Ehitus ja
planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-165).

JÕHVI PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
aastaaruande koosolek toimub
12. aprillil kell 12 seltsimajas (Kooli 2).
Kõik huvilised on oodatud!
Info telefonil 5391 0266.
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