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tasuta

Jõhvi linnapargi rekonstrueerimine
algab juba 2019. aastal
Fikseerime kõik väljapakutud
ideed ja muudame üht-teist töö
käigus. Näiteks plaanisime tellida projekti suure lasteväljaku
ehitamiseks
kaubakeskuse
Jõhvikas taha haljasalale, kuid
mõtlesime ringi ja otsustasime,
et kuna meil on määratud kindlaks pargitsoonid, mis nõuavad täiendavat projekteerimist
ja sisaldavad muuhulgas laste mänguväljakut, siis suuname vahendid sinna,“ rääkis
Tsventarnaja.
Laste mänguväljak on kavas
rajada pargis kohta, kus varem asus kohvik. Vallavalitsus
loodab, et ka see küsimus otsustatakse ära juba järgmisel
aastal.
„Muidugi me ei hakka tormama, kõik sõltub sellest, mida
antud raha eest saame ära teha.
Kõik on vaja välja arvutada, et
projektiga edasi minna. Meie
arvates oleks suur asi juba
see, kui olemasolevad teerajad saaksid asfalteeritud, lava
renoveeritud ning valgustus
ja istepingid paigaldatud,“ oli
abivallavanem lootusrikas.

Juba järgmisel aastal kujundatakse Jõhvi linnapark ümber. Algab pargi uuendamise esimene
etapp, mille käigus pannakse paika vajaminevad tehnilised kommunikatsioonid, paigaldatakse uued istepingid ja värskendatakse
lava. Peale selle rajatakse parki valgustus ja
paigaldatakse videokaamerad.
Valla järgmise aasta eelarves
on renoveerimistöödeks planeeritud üle saja tuhande euro.
Sellele lisandub riigi poolt
nelisada tuhat eurot, milleks on
kokkulepped juba olemas.
„Tulevase pargi projekt valmis
mõned aastad tagasi. Sellega
pandi paika valgustusvõimalused, teerajad, määratleti
tulevase kohviku asukoht,
laste mänguväljak ja noorteala, lõkkeala jaanipäevade

tähistamiseks ning muidugi
kontserdilava koos istekohtadega,“ rääkis abivallavanem
Viktoria Tsventarnaja.
Peale selle tehti pargi puudele
ekspertiis ja selgitati välja, millised neist on vaja maha võtta,
et pargi roheala näeks korralik ja kaasaegne välja. Sellest
hoolimata võttis vallavalitsus
vastu otsuse vaadata projekt
puude osas veel korra üle.
„Seda tehti esiteks sellepärast,

et eelmise projekti väljatöötamisest on möödunud väga
palju aega ja nii mõndagi võib
olla muutunud. Teiseks on vaja
vaadata, kas tõesti on vaja
projektis märgitud puud maha
raiuda. Muuhulgas võtame
arvesse ka fakti, et linnapargis elavad juba mitmendat
aastat oravad, kellele see on
kujunenud loomulikuks elukeskkonnaks, mida me ei taha
mingil juhul rikkuda,“ sõnas
Tsventarnaja.
Projekti elluviimiseks jaotati
park põhimõtteliselt kolmeks.
Esimene osa rekonstrueeritakse koos promenaadiga,
teine on pargi põhiosa ja kolmas on metsistunud ala. Seal
tuleb loomulikult ka rohkem
puid maha võtta.
„Osa eeltöödest plaanime läbi
viia juba saabuval talvel. Esmajärjekorras on peamiste

töödena – teise ja kolmanda
pargiosa puude mahavõtmine.
Peale selle veel lava remont.
Me kaldume ikkagi arvama,
et me ei lammuta seda ja ei
ehita uut, vaid renoveerime
olemasoleva,“ lausus abivallavanem.
Kuigi valla kodulehel on välja
pandud videoülevaade sellest,
milliseks võib Jõhvi linnapark
lõpuks kujuneda, on vara veel
kõnelda, et täpselt selline saabki park välja nägema.
„Käesolevas etapis otsime ja
kaalume erinevaid variante.
Praeguseks on toimunud mitmeid kohtumisi erinevate huvitatud osapooltega, noortega, mittetulundusühingutega,
mitmete initsiatiivgruppidega,
kes on tegelenud parkide rekonstrueerimisega teistes linnades, nagu näiteks Narvas.

Ideede ja nägemuse tasandil on
esialgu ka parki veekogu loomine. Kas see tuleb kunstlik või
õnnestub rajada looduslik, on
esialgu küsimärgi all. Kunagi
voolas läbi pargi kaevandusvesi, mis suubus Pargi tänava alla
(praegu seda võimalust enam
ei ole). Arutelu selle üle igatahes käib, hoolimata asjaolust,
et veekogu teostus pole lähiaja
küsimus.
Võimalik, et parki rajatakse ka
purskkaev – pargi sissepääsu
juurde väljakule, kust suundub
trepp kontserdimaja poole.
Samuti on kõne all avalike
tualettide ehitus, mis rajatakse
kas alalisena või biovariandina, mis on mugavam ja soodsam.
Mis puudutab pargiteid, siis
pargi sissepääsul kaetakse
need kõnniteeplaatidega, ülejäänud teedel uuendatakse
asfalti. Pargi metsaala „terviseradadel“ on plaanis kasutada
looduslikku materjali.
Jevgenia Parv

Uudised
Jõhvi valla
esindajad kohtusid
ettevõtjatega
19. oktoobril kohtus Jõhvi
vallavalitsus koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ärihommikusöögil
Jõhvi ja Ida-Virumaa
ettevõtjatega. Poliitikud ja
ärimehed arutasid ümarlaual Jõhvi valla plaanide
ja Kirde-Eesti arengu üle
tervikuna.

17. oktoobril
toimus Jõhvi valla
noortevolikogu
esimene istung
Noortevolikogu tegevuses osalemine annab
noortele võimaluse kaasa
rääkida piirkonna arengut
puudutavate probleemide
lahendamisel ja otsuste
tegemisel. Noored tutvusid
volikogu töö põhimõtetega, istungite läbiviimisega
ja jagasid oma ideid ja
arvamusi.

Toimus Jõhvi
linnapargi
rekonstrueerimist
puudutav arutelu

Oktoobris toimus Jõhvi
vallavalitsuses Jõhvi linnapargi rekonstrueerimise teemal arutelu.
Arutelul osalesid vallavalitsuse esindajad, vallavolikogu liikmed ja selle
teemaga seotud spetsialistid.
Pargi korrastamine algab
2019. aastal, vahendid
selleks on eraldatud riigieelarvest.
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Juhtkiri
Vallalehed: poliitilised
ruuporid või võimalus
elanikke informeerida?

Südamega Jõhvist: auväärne vallaelanik
Eugen Vaher tähistas 90. sünnipäeva

Septembri lõpus
tähistas oma 90. aasta
juubelit tuntud kulValla- või linnaleht – mis väljaanne see on ja milleks seda vaja? tuuritegelane Eugen
Eestis pole vähestel omavalitsustel oma väljaannet, olgu selleks Vaher, kes pälvis 2009.
kas või infolehe kujul ilmuv üllitis.
aastal Jõhvi aukodaniku tiitli.

E

ri omavalitsused annavad välja üle 70. ajalehe, Jõhvi Teataja
nendes seas, ja neid jagatakse iga linna- või vallaelaniku postkasti tasuta. Vallalehed satuvad tihti kommertslehtede terava kriitika
alla. Imestada pole selles midagi – konkurents ei ole kuhugi kadunud.
Narvas näiteks võeti linnaleht kohalike ajalehtede juhtfiguuride poolt vastu väga vastumeelselt. Kõik jutud jõudsid lõpuks
niikaugele, et linnavõimud tahavad sel moel jätta lehtede töötajad
„ilma leivata“. Sellest on küll kahju, kuid elutervet konkurentsi ei
ole keegi ära keelanud – kirjuta huvitavamalt, et sinu lehte loetaks.

K

uid pöördume tagasi vallalehe juurde. Põhjaranniku
peatoimetaja Erik Gamzejev kritiseeris teravalt omavalitsuste
traditsiooni anda välja kohaliku omavalitsuse häälekandjat. Tema
arvates on tegemist propagandaga, mida juhtivad poliitilised jõud
annavad välja maksumaksja raha eest. Arvustades Jõhvi Teataja eelmist numbrit, pööras peatoimetaja tähelepanu sellele, et
„värske numbri esilehel oli intervjuu Keskerakonna esimehega“.

K

õik oligi täpselt nii, ainult väike täpsustus – mitte intervjuu,
vaid reportaaž peaministri visiidist Ida-Virumaale, mille käigus
ta külastas ka Jõhvit. Artikkel rääkis loomulikult sellest, millest
peaminister vallaesindajatega vestles, sealhulgas võimalikust
Jõhvi valla muutmisest linnaks.

Praegu elab Eugen Iisakul koos
oma elukaaslase Viiviga, ühes
väikeses hubases majakeses,
kuhu oli palutud külaliseks
selle artikli autor. Vestlesime
seal Eugeniga teatrist, muusikast ja muidugi Jõhvist, kus
lugupeetud juubilar elas suure
osa oma elust ja millega tal on
seotud palju mälestusi.
„Pikka aega oli meil Jõhvis
korter, mida me ei müünud
ainuüksi sellepärast, et käisime
tihti Pensionäride Ühenduse
(Eugen juhib seda ühendust
alates 1994. aastast – Jõhvi
Teataja) üritustel ja meil ei olnud millega tagasi sõita. Ööbisime seal ja pärast sõitsime
koju tagasi,“ räägib Eugen.

oma esimese näidendi, millele
meisterdas ise dekoratsioonid.
Vanemaks saades õppis ta
Rakvere Kaubanduskeskkoolis, mille kõrvalt täiendas oma
oskusi Rakvere teatris, kus
hakkas lavastama etendusi ja

K

uid mis on kohaliku linna- või vallalehe ülesanded? Kõige
tähtsam ülesanne on informeerida. Vallalehel on muidugi mõista
olulisi erinevusi võrreldes kommertsväljaannetega. Üks selliseid
erinevusi on see, et vallalehel puudub vajadus fakte moonutada ja
„vahtu üles kloppida“, et ärgitada inimesi lehte ostma. Vallalehe
saavad imimesed tasuta.

Vallalehed satuvad tihti
kommertslehtede terava kriitika
alla. Imestada pole selles midagi –
konkurents ei ole kuhugi kadunud.

“

Niisiis informeerimine. Toome ühe näite. Riiklik asutus või
omavalitsus soovib jagada infot eelseisvate muutuste kohta, et
inimesed oleksid asjadega kursis enne muudatuste jõustumist.
Selleks pöördutakse kommertsväljaannete poole palvega avaldada muudatuste kohta asjakohane artikkel. Mida vastavad väljaanded? „Makske raha, sest see on reklaam.“ Kas see tähendab, et riiklik asutus või ka vald peab elanike informeerimiseks
maksumaksja raha kulutama ja maksumaksja peab vajaliku info
saamiseks taas raha maksma?

Juhul kui vallalehest saab mõne erakonna poliitiline ruupor, siis
on leht kriitika täiesti ära teeninud. Kuid süüdistada selles, et
„esilehel on intervjuu Keskerakonna esimehega“, samal ajal kui
Keskerakonna esimees on peaminister, ei ole korrektne. Samuti
ei ole lugupeetud väljaande poolt (antud juhul käib jutt ajalehest
Põhjarannik) korrektne kasutada kõlavaid pealkirju stiilis „Linnavõim vallandas lasteaia töötaja“, sel samal põhjusel, et see
moonutab infot. Lasteaia töötajat saab vallandada vaid lasteaia
direktor, nii nagu see ka tegelikult juhtus.

Eugen Vaher sündis 26. septembril 1928. aastal Kohtlas.
Õppis Keilas, Põltsamaal ja
Rakveres.
„Minu vanemad kolisid töö
tõttu tihti, tänu sellele olen õppinud mitmes koolis,“ selgitab
Eugen.
Tõmmet kõnekunsti poole
tundis ta juba lapsest peale.
15-aastase poisikesena lavastas ta koos klassikaaslastega

sai oma esimesed rollid.
20-aastaselt alustas ta tööd tseremooniabüroos, organiseerides
nii pulmi kui ka matuseid. See
töö jäi teda saatma rohkem
kui pool sajandit. Pärast kooli
lõpetamist 1949. aastal suunati ta tööle õpetajana Ambla
Raamatupidamiskooli. Ka seal
jätkas ta teatriga tegelemist.
Aastatel 1950-53 teenis Eugen
aega rahvuslikus diviisis kirjutaja-luurajana ja kultuuriürituste korraldajana. Seejärel

Noored kohtusid erakondade
esindajatega
Eesti Noorteühenduste Liit korraldab iga aasta novembris koos maakondlike noortekogude ja linna ning
valla noortevolikogudega 15 Osaluskohvikut. Üks toimus
9. novembril Jõhvi vallamajas. Noored kohtusid kolme
erakonna esindajatega (SDE, KE, Eesti 200).
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Jõhvi sai isadepäevaks siilipoja

Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda TRÜKIS

Jõhvi Kuusakoskis meisterdati 8. novembril siili. Idee autorid on Jõhvi vallakunstnik Kalev Prits (kes on ka Jõhvi
raamatukogu ees asuva siili autor) ja vallavanem Martin
Repinski. Metallist keevitatud siilike on raamatukogu
suure siili väike poeg. 11. novembril paigutati siilipoja

Ida-Virumaa pealinna leht

1958. aastal naasis ta Jõhvi,
kus alustas tööd kultuurivaldkonnas. Järjepanu 45 aastat on
ta siin juhtinud kultuuriasutusi,
viinud läbi tseremooniaid ja
olnud kunstiliseks juhiks kohalikule draamaringile. Aastatel 1959-63 õppis ta kaugõppes näitekunsti loomingulist
juhtimist ning omandas teatri
kunstilise juhi ametialase hariduse.
Kodusest Jõhvist räägib Eugen
Vaher erilise soojusega.

Miks on informeerimine? Kõigepealt see, mis toimub vallas,
millised on inimeste võimalused huvitavalt veeta oma vaba aega.
Ametnike selgitused oluliste seadusemuudatuste kohta. Selle
kohta on muidugi võimalik infot saada ka internetist otsides.
Kuid kas meie vananeva elanikkonna taustal on tõesti vaja meelde tuletada ka seda, et harjumus saada infot trükitud väljaannetest
on veel elus? Peatoimetaja Gamzejev tõi selle välja kui munitsipaalväljaannete plussi, muidugi irooniaga, kuid las olla pealegi
vähemalt üks plusspunkt.

avanes tal võimalus tutvuda
meisterliku teatrikunstiga Estonia teatris.

„Jõhvi pole mitte ainult üks
vanemaid linnu, vaid on olnud
keskne Eesti asuala. Jõhvi on
alati olnud üks keskusi, kus on
pulbitsenud ja keenud aktiivne
loominguline
kultuurielu,“
räägib Vaher.
Nimekad teatrimaailma tegijad tõid tema sõnul justnimelt
Jõhvi kuulsaid etendusi. Ise
etendusi lavastades ei piirdunud Eugen üksnes sõnalise
teatrikunstiga, vaid ta tundis huvi ka tantsu ja muusika
vastu. Lavastused olid suurejoonelised – nendes osalesid
erinevad tantsu- ja muusikakollektiivid.

„Jõhvis olid väga tugevad lauljad ja muusikud. Meie etendused jäid inimestele meelde
ennekõike seepärast, et nendes
oli teatrikunst põimunud läbi
laulude ja tantsuga,“ meenutab
Eugen.
Rääkides Jõhvist, rõhutab ta, et
isegi Kohtla-Järve koosseisus
oli see alati eriline keskus – rajooni keskus, kuhu olid koondunud erinevad kultuuri- ja ametiasutused. Loomulikult jääb
paik, millega on seotud nii palju mälestusi, alati südamesse.
Huvitavaid fakte
Eugen Vaher on 65 aasta jooksul lavastanud üle 80 etenduse
ja mänginud nii enda kui ka
teiste lavastajate poolt lavastatud
etendustes enam kui 120 rolli.
Ta on osalenud estraadietendustes ja riiklikel tähtpäevadel
astunud üles koreograafina. Eugen Vaher on mitmete preemiate
laureaat. Ta on välja andnud
mitmeid kultuuriteemalisi raamatuid ning kogumikke. Alates
1994. aastast juhib ta Jõhvi
Pensionäride Ühendust ja osaleb draamaringi Mask töös.
Tema poeg Margus Vaher on
Ugala teatri näitleja ja lapselaps Tanel Jonas on Vanemuise
teatri näitleja.
Jevgenia Parv

kuju, Isadepäeva tähistamise raames, Jõhvi kontserdimaja haljasalale.„JT“
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Audese juht: Provintsiaalset eluviisi peab
rohkem propageerima!
Jõhvis tegutseb juba kümneid aastaid edukalt
ettevõte Audes, mis toodab Euroopa turule
kõrgekvaliteedilisi audioseadmeid. Audes on
oma ajajärgu ühe suurema elektroonikatootja
Punase RETi, mille ajalugu ulatub eelmise sajandi neljakümnendatesse aastatesse,
järeltulija.
Kahjuks tehast enam ei eksisteeri, kuid selle filiaal on
pärast kõiki „uljastel 90ndatel“
trotsitud raskusi endiselt alles,
pakkudes tööd ligikaudu 80
inimesele.
Käesolev intervjuu on tehtud
ettevõtte pikaaegse juhi Igor
Tjuriniga.
Ettevõtte töötab kahel suunal – valmistab akustilisi
süsteeme ja transformaatoreid. Tean, et asusite tehasesse tööle 1989. aastal. Kuidas see nii läks?
Ühel hetkel tekkis soodne olukord Jõhvis tehase filiaali
avamiseks – eelmise sajandi
1980ndatel aastatel otsustati
hakata tootma tehnilist aparatuuri ja 1987. aastal alustati
siin kõlarite tootmist. Ma saan
tänaseni kirju inimestelt, kellel
on kodus needsamad kõlarid
ning kes soovivad saada nõu,
kuidas mingisugust riket kõrvaldada.
Mis puutub sellesse, kuidas
kõik algas, siis 1989. aastal
(olin siis 29 aastane) valiti
mind Jõhvi filiaali juhatajaks.
Õppisin Leningradi Polütehnilises Instituudis raadioelektroonikatööstuse
organisatsiooni ja juhtimise erialal.
Pärast kõrgkooli lõpetamist
suunati mind tööle Tallinnasse
ning sellest ajast peale on minu
tööraamatus ainult üks kirje.
Kuidas elasite üle 1990ndad
aastad, mil enamik suuri
tööstusettevõtteid,
nende
hulgas filiaali emaettevõte
Tallinnas, oli sunnitud uksed
sulgema?
1990. aastate alguses, kui
idapoole tõmmati piir, tänu
millele kadus ära kogu turg,
laekus mulle „ahvatlevaid“
ettepanekuid müüa kõik kiirelt
metalliks maha, saada selle
eest kohvritäis raha ja elada külluses. Kuid olen täiesti
veendunud, et inimese elu, mis
on mõõdetud rahas, pole huvitav. Kuidas me ellu jäime?
Abiks oli selline asi nagu
„barter“. 1990ndate alguses
tekkinud hüperinflatsiooni ajal
olime sunnitud kasutama igasuguseid võimalusi, et leida
toodetele turgu ja maksta oma
töötajatele mingilgi moel palka. Aitäh inimestele, kes tehassesse tööle jäid ja olid valmis
mitu kuud töötama ilma, et nad
rahas palka saaksid.
Mida me tegime? Näiteks va-

hetasime autotäie akustilisi
seadmeid autotäie kanaliha
vastu ning maksime töötajatele
palga asemel kanaliha. Mõnel
töötajal on siiamaani kodus
varuks pesupulbrit Pemoluks,
mida meile aparatuuri vastu
anti ja mida hiljem jagasime
töötajatele, kes käisid sellega
mööda kauplusi kauplemas.
Tänu sellele elasime rasked
ajad üle. Kõik metalliks müüa
oleks olnud muidugi lihtsam,
kuid me ei läinud seda teed.
Alles pärast Eesti krooni kasutuselevõttu hakkas asi arenema. Selleks ajaks ilmnes aga
teine probleem – kõik turud
(endised liiduvabariigid) olid
kaotatud ja tuli teha 180-kraadine pööre Euroopa suunas.
Kõigepealt tuli Soome, kuhu
müüsime oma toodangu praktiliselt võileivahinna eest.
Räägite, et teile kirjutavad
tänase päevani inimesed, kes
ostsid Punase RETi kõlarid
eelmisel sajandil…
Kuid mis veel võiks inimestel
tollest ajast alles olla? Ainult
vanad nõukogude aegsed
külmkapid ja need kõlarid.
Kogu ülejäänud tehnika ei
ole mõeldud aastatepikkuseks
kasutuseks. Kuid kuidas praegu on? Inimene ostab teleri,
millel on kaks aastat garantiid. Kolme aasta pärast läheb
telekas katki ja kogu süsteem
ei toeta tehnika parandamist.
Sellepärast tuleb viia teler utiliseerimispunkti ja osta poest
uus telekas. „Meil pole aega
oodata, meil on vaja teie raha“
– selline on kaasaaja tootjate-müüjate mõtteviis.
Kas teie toodangu kohta see
ei käi?
Meie kõlarid on praktiliselt
purunematud. Meil on väga
konservatiivne äri. Kuidas
muutub meie kuulmine? Mitte
kuidagi. Nii nagu me kuuleme
praegu, kuuleme kahekümne
aasta pärast. See tähendab, et
kui heli teid rahuldab, siis samasugune heli rahuldab teid ka
20 aasta pärast. Ostes meie helitehnikat saate eluaegse kvaliteedigarantii.
Mina olen vanamoodne inimene, mul on moraalselt vastuvõetamatu asju ära visata. Kui
meil on ressursid, siis nendest
on vaja toodangut valmistada
selliselt, et see pakuks huvi
mitte ainult esimesele ostjale,
vaid ka järgnevatele. Ainus,
mis võib juhtuda, on see, et

korpus kulub ära, kuid seda on
võimalik täielikult taastada.
Meie kuulmine üldjuhul muidugi ei muutu (kui ainult vananemiseprotsess seda ei halvenda). Kõrgekvaliteedilise
audiotehnika tootmise tehnoloogiad püsivad muutumatuna. Küll aga muutuvad
võimalused heli salvestada
ja muusikatarbimise harjumused. Mis te sellest arvate?
Mitmed uuringud näitavad
seost harjumusel kuulata
kõrvaklappidest muusikat ja
kuulmise vähenemisel, seda
isegi noorte seas. Sellest ei ole
meeldiv rääkida, ütleksin, et
sellest pole ka kasulik rääkida,
sest kui see info jõuab laiemalt
ühiskonnani, siis lakkavad
inimesed midagi ostmast.
See ei sobi olemasolevasse
reaalsusse, kus kaasaegne
inimene on „inimene-tarbija“.
Kõik, mis hoiab inimest tarbimast, peab olema silme alt
ära, midagi ei tohi tarbimist
segada, kuidas muidu panna
inimest tarbima asju, mida on
vaja müüa? Sellised mõtted
kuulmise kohta. Mis puudutab
kõrvaklappe, siis noorte kuulmise halvenemise seos kõrvaklappide peas hoitud ajaga
peaks panema mõtlema.

Püüan seda selgitada lihtsalt
ja lühidalt, kuna meie kuulmine on üles ehitatud suhteliselt
keeruliselt. Esimene akustiline
filter on meie väline kõrv, seejärel liigub heli edasi sisekõrva, kus osa liigsest helisurvest
pehmeneb organismile sobiva
tasemeni. Sel viisil jõuab heli
kuulmekileni juba „õiges konditsioonis“, mis on inimese
organismile tervislikult vastuvõetav.
Kui me nüüd surume kõrvaklapid sügavale kõrva, siis
me asetame heliallika vahetult
kuulmekäigu ette ja organism
ei saa aru, mis toimub. Ütleme
nii, et organism ei ole sellise
kuulmisorganeid tabanud barbaarsusega harjunud. Tänu
sellele on hinnatud, et noorte
kuulmine langeb viie aasta
jooksul umbes 30 protsenti.
Noored peaksid teadma, et
kasutades kõrvaklappe kindlustavad nad endale kurdi vanaduspõlve. Kuid kes sellele
mõtleb? Tarbida tuleb nüüd ja
praegu – kaif peab saabuma
kohe. Sellest kujuneb harjumus tarbida mittekvaliteetset
muusikat ja heli.
Kui muusika viidi üle digitaalsele kujule, siis kadus mitmeid nüansse, mis puudutasid harmooniat ja ülemtoone,

ja see mõjutas kahjuks kogu
muusika vastuvõtmise viisi.
Tean, et Eestis te oma
toodangut praktiliselt ei müü.
Jah, kohalik turg on väike ja
ostujõud madal. Kahjuks tuleb tuua välja veel üks fakt –
kaasajal jääb normaalse kvaliteediga aparatuur tavalisele
tarbijale kättesaamatuks, kuna
kaubandus lisab hinnale vähemalt kolm neljandikku. Tootja ja töötleja saavad hinnast
ainult 20 protsenti, kui sedagi.
Kui käin kauplustes ja näen
hindu, siis saan aru, et ma ei
tööta enam inimeste heaks.
Ettevõttes töötab 80 inimest.
Kas inimesi on veel vaja?
Alustan veidi kaugemalt.
Ühiskonnas ei jätku inimesi!
Loovaid ja töövõimelisi, kes
tahaksid midagi ära teha, mitte
lapsikult kulutada. Oma 40
tööaasta jooksul ei võinud ma
uneski näha, et meie ettevõtet
piiravaks teguriks võib saada… inimressursi puudus.
Meil on olemas seadmed, materjalid, tooted, tellimused,
kuid pole neid, kes tellimusi
täidaks. Sellepärast vaatame
robotite poole ja otsime võimalusi, kuidas neid tootmispro-

tsessis rakendada. Kuid, kui
töösturid õpivad roboteid kasutama, tekib teine probleem:
mida teha inimestega? Niigi
räägivad sotsioloogid, et 2030.
aastaks elab maakeral umbes
kaks miljardit tööealist inimest, kellele ei jätku töökohti.
Jah, meil on vaja haritud tislereid, viimistlejaid ja insenere. Kuid noored spetsialistid
eelistavad lahkuda Tallinnasse
või piiri taha.
Kuidas saaks teie arvates
seda probleemi lahendada?
Täiesti kindlasti riigi abiga.
Riik peaks rohkem rääkima
väikelinnas elamise plusspoolest. Peaksime reklaamima
meie piirkondi. Jõhvis on väga
hea elukeskkond – kõik on
käe-jala juures, töölesõiduks
pole vaja kulutada aega, meil
on huviringid, meditsiini- ja
kultuuriasutused. Samal ajal
on Jõhvi rahulik linnake, kus
on hea kasvatada lapsi.
Riigilt on vaja abi, et toetada
noori spetsialiste, kes otsustavad koos perega asuda tööle
mõnes väiksemas omavalitsuses. Provintsiaalset eluviisi
peab rohkem propageerima!
Jevgenia Parv
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Millised on isiklikud andmed
ja kuidas neid kaitsta?

Noored kinkisid Jõhvi
elanikele helkuripuu

Seaduse järgi peab igas kohalikus omavalitsuses olema spetsialist, kes
tegeleb isikuandmete kaitsega. Jõhvi vallas töötab sellel ametikohal Aigi
Kullerkupp, kes allub otse vallavanemale. Aigi täidab andmekaitsespetsialisti ametikohustusi alates käesoleva aasta maikuust.

Jõhvi noortekaöö
raames tegid noored
Jõhvi elanikele kingituse – helkuripuu!

Andmekaitsespetsialisti tööd
toetab spetsiaalne komisjon,
kuhu kuuluvad valla juhtkonna liikmed, vallasekretär, finantsteenistuse
juht,
sotsiaalteenistuse juht, õigus-

nõunik ja IT-spetsialist.
Andmekaitsespetsialist konsulteerib ametnikke ja vallavalitsuse töötajaid andmekaitse seaduslike nõuete
täitmisel, peamiselt puudutab

Kasulik teada

poliitilised vaated, usulised või
filosoofilised veendumused või
ametiühingusse
kuulumine,
geneetilised andmed, füüsilise
isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed
või andmed füüsilise isiku seksuaalelu kohta.

Ettevalmistused algasid juba
mõne nädala eest, kus noored
tegid valla elanikele üleskutse
- koguda kokku kõik kasutud
helkurid, mis on kappi seisma
jäänud! Kui helkurid olid kogutud ja puu karkass valmis,
siis kutsuti külla Noorsoopolitseinik Aili, kes rääkis meile
helkurite vajalikkusest.

Mis on isikuandmed?
Isikuandmed on mis tahes andmed või teave, mis võimaldab
abivajaja isikut otseselt või
kaudselt tuvastada, sõltumata
sellest, millisel kujul või
millises vormis need on. Isikuandmed on nimi, isikukood,
elukoht, kontaktandmed (nt
telefoninumber, elektronposti
aadress), foto, videosalvestis,
võrguidentifikaatorid
(tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni),
samuti füüsilised, geneetilised,
vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja mistahes muud
tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid.
Eriliiki ehk delikaatsed isikuandmed on need andmed,
millest ilmneb inimese rassiline või etniline päritolu,

Seadus annab inimesele õiguse nõuda:

see isikuandmeid sisaldavate
dokumentide töötlemist. Valla andmekaitsespetsialistil on
eelkõige nõustav, koordineeriv,
kontrolliv ja teadlikkust tõstev
funktsioon.

omale kahju teha. Kahju võib
olla erinev – elektroonilisest
rämpspostist kuni kontoandmete varguseni välja.
Isikuandmete kaitse reeglid
ei kehti kui:
1) tegu on juriidilise isiku
või asutuse andmetega;
2) teave ei võimalda inimest
mõistlike pingutustega tuvastada;
3) isikuandmeid ei töödelda
automatiseeritult ning neist
ei tehta ka andmekogumit;
4) isikuandmeid kasutatakse
isiklikul otstarbel või kodumajapidamise tarvis.

- infot selle kohta, milliseid
andmeid tema kohta kogutakse ja millisel eesmärgil;
- ebaõigete andmete parandamist;
- isiklike andmete õigusvastase kogumise, kasutamise ja
Kui teil on isikuandmete kaitavaldamise lõpetamist.
set puudutavaid küsimusi, siis
Tähtis on, et inimesed en- võite need esitada spetsialistile
nekõike ise tagaksid oma isi- meie lehe kaudu, kirjutades
kuandmete turvalisuse. Kui toimetaja meiliaadressile:
käite oma andmetega hoole- jevgenia.parv@johvi.ee.
tult ringi või teete need avali- Vastused küsimustele avalkult kättesaadavaks, siis võite dame ajalehes Jõhvi Teataja.

Pärast seda meisterdas iga
noor koos politseinikuga
helkurlipsu, mis samuti puu
külge jõudis. Helkuripuu on
nüüdseks valmis ja ootab kõiki
„vilju maitsma“! Asub ta Jõhvi
kunstikooli ja Jõhvi Spordikooli vahelisel haljasalal!
Mis on helkuripuu? - see on
puu, mille viljad võivad päästa
Sinu elu! Helkuripuu okstel on
säravad helkurid, mida võivad
möödaminejad endale võtta ja
paremale küljele kinni haakida. Helkur on pimedal ajal
väga vajalik ning kohustuslik
ka pimedal ajal valgustatud
kohtades!
Jõhvi noortekeskuse pere
soovib tänada kõiki, kes meid
aitasid!
Meie tänu kuulub Teile: Urmas Juuse (helkuripuu valmistaja), Johanna Tammjärv,
Vikingmodum, Merle Krüüts,

Foto Jõhvi Noortekeskus
Noorteühing Eesti 4H, Jõhvi
vald, Vilma Lehtse ja Valdeko
Reisid, Noorsoopolitseinik Aili
Tambi, Reimo Nõmme, FC
Phoenix!

Helkur on kõige odavam elukindlustus!
Jaanika Juuse,
noorsootöötaja

ARVAMUS: „Haridussüsteem peab olema ühtne. Punkt.“
Maris Toomel
Eesti keele õpetaja
Reformierakond

tahapoole
eestikeelsetest
(PISA testi tulemused). Kehtiv kompromisslahendus, et
gümnaasiumiastmes
õpitakse proportsionaalselt 40
ja 60 – ei ole enam niivõrd
praktiline ega tõhus.

Alustan peamisest. Meie
kõik, sõltumata vanusest,
soost, rahvusest ja sissetulekust soovime kasvavat
heaolu ja muretut elu meie
lastele. Selle tagab meile
kvaliteetne haridus. Just sellepärast peab Eesti haridus
olema ühtne ja võrdne kõigile.
See puudutab nii eelkooliealisi kui ka kui haridussüsteemi
tervikuna.
Jagamine eesti ja vene koolideks, eesti ja vene lasteaedadeks lõhestab ühiskonda
ning loob ebavõrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja eneserealiseerimiseks tulevikus. Üha rohkem
ja rohkem venekeelseid lapsevanemaid mõistavad seda ja saadavad lapsed õppima riigikeelega lasteaedadesse ja koolidesse.
Uuringud tõestavad, et eesti
keelega
lasteaedade
ja
koolide populaarsus, võr-

Seega, aina rohkem venekeelseid lapsevanemaid saadab lapsi õppima riigikeelega lasteaedadesse ja koolidesse. Tihti sellised koolid
asuvad väga kaugel kodukohast ega ole elukohajärgsed,
mis omakorda läheb vastuollu põhimõttega, et laps
peab ja on võimeline iseseisvalt, ohutult ja kiiresti
kodust kooli ja koolist tagasi
saama.

reldes venekeelsetega, on
pidevas tõusujoones. Eelistamine riigikeelega õppeasutuste kasuks on ilmselge ja
tänapäeva tendents ka sellepärast, et vene keelega
koolide tulemused jäävad

Milleks soodustada sellist
olukorda? Milleks säilitada
„paralleelmaailmasid“, kui
need pärsivad meie laste
täisväärtuslikku tulevikku
jättes nad ilma võimalustest?
Võimalusi oma lastele aga
oleme kohustatud pakku-

ma, seejuures ühtseid ja
võrdseid kõigile. Sellepärast
ongi meie (Reformierakonna
hariduse programm) ettepanek õppida eesti keeles.
Ühtne haridus eesti keeles
peab algama juba lasteaiast,
millele järgneb algkool.		
Üleminek eelkooliharidusasutusest kooliasutusse peab
olema sujuv, harmooniline
ja välistama stressiseisundit lapsel. Haridustee peab
saama alguse lasteaedadest
juba 6-aastaselt. Miks?
Pole enam saladus, et suurem
osa vanemate rühmade
lasteaialastest käivad kooliks ettevalmistuskursustel.
Reeglina on need tasulised
ja võtavad palju aega: ühed
lapsevanemad viivad lapsi
kursustele puhkepäevadel,
teised pärast lasteaeda ja
pärast tööd õhtusel ajal,
kolmandad ei saadagi lapsi
kooliks ettevalmistuskursustele. Lisaks peavad lapsed
jõudma huviringidesse ja
trenni! Selle tulemusena on

seitsmeaastaste hulgas laste
ettevalmistuse tase väga erinev, mis on omakorda vastuolus mõistega „võrdsed
võimalused“. Jätan siinkohal mainimata lisakulutuste
suuruse nendel lapsevanematel, kelle lapsed käivad
ettevalmistuskursustel. Meie
ettepanek on alustada haridusteed vanuses 6 eluaastat.
See tähendab, et lasteaia
viimasel aastal tegeletakse
kooliks ettevalmistumisega
kõikidele ühtse ja võrdse
haridusprogrammi
alusel
riigikeeles, mis eeldab aktiivõppemeetodeid / mängulist õppevormi. Mida õpivad tulevased koolilapsed?
Sotsiaalseid oskusi, kirjutamist, lugemist ja esimest
võõrkeelt.
Selliselt suudame tagada
võrdsed võimalused kogu
kasvavale põlvkonnale meie
riigis, kuna Eestis käib lasteaias 94% lastest.
Otse loomulikult muutused ei
saa tulema koheselt justkui

võlukepi väel. Eesmärkide
saavutamiseks vajame aega,
koolisüsteem
tuleb
viia
vastavusse, pedagoogidele
tuleb võimaldada kvalifikatsiooni tõstmise kursuseid ja/
või ümberõpet, on vaja välja töötada uuele süsteemile
ülemineku mudelid jpm.
Lisaks tuleb täpsustada ja
koostada plaan arvestades
piirkonna ja konkreetsete
koolide eripäradega küsimustes, mis aitaksid kaasa
koolisüsteemi arengule ja
finantseerimisele,
metoodikate, kooli juhtkonna hindamise, kohalike omavalitsustega koostöö põhimõtete
ja kooli lapsevanema koostöö arendamise küsimustes.
Ja peamine: pedagoogide
töötasud tõusevad vastavalt
meie
programmile
kuni
2000 eurot nelja aasta jooksul ning palk hakkab moodustama 120% Eesti keskmisest palgast. Õpetaja panus
peab olema tasustatud vääriliselt!
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Kontserdimajas toimus Inspiratsioonikonverents
19. oktoobril korraldas Ida-Viru Keskregiooni koostöögrupp, kuhu kuuluvad Jõhvi ja Toila vald ning Kohtla-Järve linn, Inspiratsioonikonverentsi.
Konverentsi peaeesmärgiks oli anda noortele uusi mõtteid, inspiratsiooni ja motivatsiooni, läbi esinejate kogemuste. Konverentsil oli
3 teemablokki: haridus, karjääriplaneerimine ja motivatsioon.
Esimeses
blokis
esines
Lüganuse
valla
noorsootöötaja Angela ja STEPprogrammi juht Mihkel Velström.
Karjääriplaneerimisest
kõnelesid Seiklusmaa TV
noored Britta Signi Merirand, Elisabeth Purga ja Kardi Jalonen. Oma tegemistest
rääkis Marianne Raid (Realister OÜ), kes on valemivihikute loovprojekti juht. Lisaks
käisid karjääriplaneerimisest
ja oma kogemustest rääkimas
RepArtist tegijad, eesotsas
Johannes Nõges. Motivatsioonist rääkisid noortele
toitumisnõustaja Erik Orgu
ja lõpetuseks laulja Artjom
Savitski, kes esitas ka kaasahaaravaid laule, mis panid
tantsima enamus osalejaid.
Konverentsi pausi ajal toimus
võimaluste laat, kus olid kohal
erinevad noortega tegelevad
asutused, et jagada noorteinfot
ja põnevaid teadmisi.

Fotouudis

Jõhvi tähistas Kaitseliidu sajandat juubelit
8. oktoobril toimus Jõhvi keskväljakul
kindralmajor Tõnissoni monumendi ees
Kaitseliidu Alutaguse maleva pidulik rivistus.
Sellega tähistati saja aasta möödumist
Kaitseliidu loomisest.

.
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Detaalplaneeringu teade

Oktoobris registreeriti
17 väikese
vallakodaniku sünd:
Polina Judina
Nora Pärk
Viktoria
Artjušenkova
Nonna Reutskaja
Laura Arikainen
Aljona Timofejeva
Kadre-Liis Rannula
Efim Kolessov
Miron Gindra
Timur Tezikov
Carlos Roberts
Hugo Egers
Harlet Pukk
Aleks Bazarov
Grigorij Nikolchuk
Makar Andrejev
Ilja Vaštšenko
Novembris tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas
vallakodanikud:
96
Liidia Guržienko 24.11
94
Laine Niinberg 12.11
93
Klavdiya
Mysyagina 6.11
Miina Jevsejenko 18.11
Heljo Sass 22. 11
Ida Tamme 30.11
Victor Stepanov 30.11
92
Maimu Korts 1.11
91
Aino Haan 25.11
90
Varvara Moora 7.11
Asta Ratasepp 9.11
Lidia Tšuškina 30.11
Mihhail Trussov 17.11

89
Veronika Meigas 17.11
Niina Vahnina 21.11
Maria Kostina 24.11
Maria Vjaltseva 28.11
Leonid Azarov 25.11
88
Pelageja
Šatonskaja 12.11
Helgi-Adele
Rooden 17.11
Aino Špakova 22.11
87
Vaike Adama 6.11
Galina Paukku 6.11
Paraskoviya
Guseva 8.11
Margarita Frolova
18.11
Johannes
Tõnuvere 7.11
Evald Pajo 13.11
86
Maimu Aavel 4.11
Nadezda
Lisimenko 5.11
Yulia Andreeva 17.11
Anna
Jastremskaja 25.11
Galina Grigorieva 30.11
Maire Kuldmets 30.11
85
Evgenia Veresova 7.11
Aino Pirk 16.11
Tamara
Semchenkova 21.11
Raisa Fedorova 26.11

Jõhvi Vallavalitsus teatab, et 23. oktoobri 2018 korraldusega nr
747 muudeti Jõhvi Vallavalitsuse 6. augusti 2013 korraldust nr
3445 „Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja
maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade
kinnitamine”, mis käsitleb planeeringuala piiri ja planeeringuga
hõlmatavaid kinnistuid.
Korraldusega on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal
(Kooli 2, Jõhvi) ja Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus
ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse
planeeringute register / DP-143.

IDA-VIRU MAAKONNA
ARENGUSTRATEEGIA 2019-2030+ JA
TEGEVUSKAVA EELNÕU
AVALIKUSTAMINE
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab, et 1. novembrist kuni
25. novembrini 2018. aastal toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine.
Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava avalik arutelu toimub 22. novembril 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi
raames Jõhvi kontserdimajas.
NB! foorumil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine!
Registreeru foorumile Jõhvi valla veebilehel (uudised ja teated)
Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030
kohta saab esitada kuni 25. novembrini 2018. Ettepanekud
tuleb esitada e-posti teel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule
ivol@ivol.ee.
Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse
maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning
riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste
toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja
riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel
maakonnas.
Maakondliku arengustarteegia koostamiseks teeb Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.
Täiendav info Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel:
http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

80
Linda Kiiken 8.11
Ljudmila
Jatskovskaja 20.11
Veera Denis 27.11
Alexandra
Kozina 29.11
Nikolay Vasiliev 2.11
Boris Totmyanin 6.11
Ilmar Liepkalns 10.11

Jõhvi Keskraamatukogus
27. novembril kell 17.30 Marko Pomerantsi raamatu
“Minu ministeeriumid” esitlus
7. detsembril kell 18.00 ansambli “AER” plaadi “Ingel ja
Vanaema” esitluskontsert
Raekoja saalis
18. novembril kell 13.00 eakate klubi “Hõbejuus”
2. detsembil kell 13.00 eri rahvuste klubi “Landõš”
Kontserdimjas
17. novembril kell 14.00 laulu-ja folklooriseltsi “Vene
laul” 40.aastapäeva kontsert
Keskväljakul
2. detsembril kell 12.00 I advendiküünla süütamine
Jõhvi Mihkli Kirikus
2. detsembril kell 13.00 Tammiku segaansambli
Jõhvi Kontserdimaja kultuurikalender
23. november kell 18 Jõhvi kontserdimaja
Etendus „Kolm kassi: Sünnipäev”
Etendus on vene keeles.
23. november kell 19 Jõhvi Mihkli kirik
„Tournai missa&quot;
Kaumann. „Credo” (2018, esiettekanne)
Ansambel Hortus Musicus
Kunstiline juht Andres Mustonen
3. detsember kell 19 Jõhvi kontserdimaja
SLAVA kontsertprogrammiga „Avameelselt”
6. detsember kell 19 Jõhvi kontserdimaja
„Armastusavaldus” Show vihmas - 3
Peterburi tantsuteater „Ahvatlus” tantsugala

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus korraldab
Neljapäeval 22.11.2018 kell 13:00 Jõhvi Seltsimajas
(Kooli 2)

IDA-VIRUMAA VAEGKUULJATE
TEABEPÄEVA

Külalisena vaegkuuljate ja kurtide abivahendite
keskus KADRIMARDI
Kadrimardil ei ole järjekordi kõrva- ega
perearsti juurde

75
Zinaida Sokolova 2.11
Helvi Kusmin 16.11
Priidik Kippar 4.11
Rein Kriisk 11.11

Palju õnne!

Kultuurikalender

Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursi
Sipsiku ja Kalevipoja maja TERVISHOIUTÖÖTAJA
ametikoha täitmiseks
(1,0 ametikohale),
kelle ülesandeks on terviseedendav töö lasteias.

Kandidaatidele esitavad nõuded:
• nõutav erialane haridus või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus
võib olla omandamisel)
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• koostöövõime, avatud mõtteviis ja ausus;
• lapsesõbralikkus ja rõõmsameelsus;
• arvuti kasutamise oskus koos suulise ja kirjalik eneseväljendusoskusega;
• analüüsi- ja planeerimisoskus.
Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopia(d);
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada 30. novembriks 2018 e-aadressile
rutt.koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441.

1. Teabepäeval anname nõu ja abi igale vaegkuuljale.
2. Tutvume, proovime ja soovi korral ka tellime.
3. Näitame kuulmispuudega tööotsijatele selleks tehnilisi
võimalusi.
4. Pakutavad tooted on taskukohase hinnaga.
Meie ühine eesmärk – pik
endame koos tervena elatud eluaastaid.
KOHTUMISENI!
Täpsem info:
 Jõhvi Seltsimaja 3364770 ja 5157496
 Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite keskus
KADRIMARDI 5115 340
 Teabepäev toimub vene keeles

Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursi
Sipsiku maja õppealajuhataja
ametikoha täitmiseks.
Kandidaatidele esitavad nõuded:
- vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse
lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
- vastutustunne, lojaalsus, korrektsus ja täpsus;
- koostöövõime, avatud mõtteviis, loominguline ja väga hea
suhtlemisoskus;
- väga hea arvuti kasutamise oskus koos korrektse suulise ja kirjalik
eneseväljendusoskusega;
- õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.
Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
- kirjalik avaldus;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad;
- motivatsioonikiri (max A4)
-muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada 20. novembriks 2018 e-aadressile rutt.
koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441.

