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18. mai – Jõhvi päev!
18.mail toimub keskväljakul Jõhvi päev, millega
tähistame Jõhvi esmamainimist aastal 1241 ja
Jõhvi linna 81.sünnipäeva.
Tegevust täis päeva teretame kell 10.00 linna sissesõidul Jõhvi vapilooma
hirve skulptuuri juures valla
rahvatantsijate ja laulurahva
osavõtul. Pärast seda tantsivad tantsukollektiivid nn.
teatetantsu mööda promenaadi
keskväljakule. Idee on tantsida
J,Õ,H,V,I - tähtedega algavaid
Põhja-Eestist pärit tantse nii
Jõhvi kui laulupeo juubeliaasta
auks.
Keskväljakul algab päev
kell 11.00 nagu ikka tähtsate kõnedega ja kuni 16.30ni saavad lavalauad enda
käsutusse rahvakultuuri- ja
lastekollektiivid ning noored
Jõhvist ja meie naabervaldadest, -linnadest. Samal ajal
on väljakul ja promenaadil
võimalus nautida Ameerika
autode ilu ning leida põnevaid
tegevusi kogu perele erinevate
pakkujate poolt. Ida-Virumaa
kutsehariduskeskus
pakub
maitsvat sööki-jooki.
Pika traditsiooniga Kohtla-Järve - Jõhvi promenaadijooksule antakse start
kell 17.30 Kohtla-Järvelt ja

Hoolimata sellest, et jõudsin
vallavanem olla vähem kui
aasta, õnnestus mul teie
abiga ellu viia mitmeid Jõhvi
vallale olulisi asju, milleks
on meie valla eakatele
juubelitoetuse maksmine ja
laste sünnitoetuse kolmekordistamine.
Üle pika aja esimest korda
andsime elanikele võimaluse
väljendada rahvahääletusel

Jõhvi vald kaebas
Katri Raigi laimu
levitamise eest
kohtusse

“JT”

finišeerijaid saab mõne aja
pärast tervitada Jõhvi promenaadil. Samas toimub ka lasteja tillujooks.
Kellele sport nii südamelähedane ei ole, siis alates
kella 18-nest on neile avatud
Mihkli Kiriku uksed muuseumiööks.
Kavas on Ahtme Kunstide
kooli koori kontsert, loeng
„Öös on mustreid“ ning Jõhvi
rahvariideid
tutvustab
ja
demonstreerib rahvatantsuselts
GEVI. Nagu tavaliselt, on lastele viktoriin ja aarete mäng.
Muusikasõpru rõõmustab orelite kaunis kõla. Kõigil on
võimalus külastada kirikutorni
ja kindluskiriku muuseumi.
Kell 18.45 jätkub meeleolukas programm Jõhvi
keskväljakul, kui kõigepealt
toimub jooksu võitjate autasustamine ja pärast seda pakuvad mõnusat muusikat erinevatele maitsetele Nedsaja küla
bänd, Ajateenijate rockband
ja Daniel Levi bänd.
Päeva lõpetab orienteeruvalt
kell 23.00 võimas ilutulestik.

Esmakordselt antakse Jõhvi
päeva raames välja ka esimesed Jõhvi raemedalid eriliste teenete ja panuse eest
Jõhvi alla arengusse. Jõhvi raemedali on kujundanud
meie linna kunstnik Kalev
Prits.
Raemedalid antakse üle pärastlõunal algaval vallavanema ja
volikogu esimehe vastuvõtul
Jõhvi raekoja saalis, kuhu on

Head Jõhvi elanikud!
3. aprillil oli minu viimane
tööpäev vallavanemana ja
nüüd algab minu töö Riigikogu uues koosseisus.

Uudised

oma arvamust Jõhvile linnastaatuse andmise küsimuses.
Teedeehituse käigus renoveeritakse juba käesoleval
aastal liiklustihe lõik Narva
maanteest, selleks panevad
raha kokku nii riik kui ka
omavalitsus. Peagi rajatakse
Jõhvi suur ja kaasaegne Pargi
keskus, kus lisaks uhketele
kaubatänavatele hakkab
paiknema kinokompleks.

Oleme leidnud vahendid
põhikooli uue maja ehituseks,
samuti vene põhikooli juures
asuva spordistaadioni

uuendamiseks.
Lõpuks ometi saab korda
Jõhvi park, milleks ettevalmistused käivad.
Mul on hea meel, et nende
kuude jooksul on Jõhvi
saanud suure tõuke oma
edasiseks arenguks. Kuid
lahkudes vallavanema kohalt ei lahku ma Jõhvist.
Jään Jõhvi elanikuks edasi
ja seisan endiselt selle eest,
et vald areneks ja sellest
saaks mõnus koht, kus on
hea elada, kus on ohutu ning
kus on kõigil alati midagi
teha – nii lastega vanematel,

kutsutud kõik Jõhvi aukodanikud, endised linnapead ja
vallavanemad, volikogu esimehed ja olemasolevad Jõhvi
volikogu ja valitsuse liikmed.
Pärast vastuvõtu austatakse
küünaldega süütamisega meie
väärikaid ja tunnustatud inimesi Jõhvi kalmistul.
Usume, et kõik leiavad omale
meeldivat tegevust ja Jõhvi sünnipäev saab üheskoos

vanaemadel ja -isadel, aga ka
aktiivsetel noortel, kellel on
palju huvitavaid ideid.
Kallid Jõhvi elanikud!
Olen teile tänulik teie toetuse eest, teie konstruktiivse
kriitika eest ja selle eest, et
te ei karda välja öelda oma
arvamust ning teete hea meelega koostööd. Tahan väga
loota, et jätkate aktiivselt
valla elus kaasa rääkimist ja
ametnikud toetavad teid. Kõik
koos teeme Jõhvi paremaks!
Lahkudes Riigikogusse, hoian
peas pidevalt mõtet, kuidas

väärikalt tähistatud.
Kuna Jõhvi päev on ka üks
osake samal ajal toimuvas
suursündmuses
“Pealinnast
piirilinna“, mis ühendab endas
eriti eredalt Eestimaa põhjaranniku suurimad elamused ja
põnevaimad paigad, siis satub
meile ilmselt ka palju külalisi.
Olgem siis lahked võõrustajad.
Head Jõhvi päeva kõigele!
“JT”

muuta nii Ida-Virumaa kui
ka Jõhvi elu paremaks. Aitan
jätkuvalt piirkonda investeeringuid tuua ja julgustada
ettevõtjaid siin äri ajama.
Tahan, et praegune areng
jätkuks ja kutsun teid kõiki
sellele kaasa aitama. Teie
ideed, elukogemus, konstruktiivne kriitika, värske pilk ja
teadmised – need kõik on
väga väärtuslikud.
Aitäh teile! Ma ei jäta teiega
hüvasti.
Lugupidamisega
Martin Repinski

Jõhvi vald kaebas siseminister
Katri Raigi ebaõigete väidete
esitamise eest Harju maakohtusse.
„Mul on kahju, kuid ametis olev
siseminister on läinud liialt
hoogu ja ei suuda oma ütlusi
enam kontrollida,“ sõnas Jõhvi
vallavanem Martin Repinski.
„Kuna ta on valla kohta avaldanud ebaõigeid väiteid, siis
meil ei jäänud muud üle, kui ta
nende eest kohtusse kaevata.“
Mitmed meediaväljaanded
jagasid siseministri Facebooki
kontol avaldatud postitust
„Keskerakond – käed eemale
Jõhvi inimestest“, kus ta väitis,
et „näiteks selle aasta alguses
sai vallalt rahalise toetuse MTÜ
Jõhvi Noorteparlament“.
See väide ei vasta Repinski
sõnul tõele. MTÜ Jõhvi Noorteparlamendi seostamine Jõhvi
valla 2019. aasta eelarves ette
nähtud toetusega on meelevaldne, sest ühtegi makset
ei ole tehtud ja puuduvad
ka mistahes alused maksete
tegemiseks tulevikus.
„Mitmed edumeelsed omavalitsused toetavad noortevolikogu tegevust, et siduda noori
enam kohaliku eluga. Jõhvi vald
eraldas noortevolikogu tegevuskuludeks käesoleval aastal
lisaeelarvega 30 000 eurot,
millega tahtsime noortevolikogu
tegevust aktiveerida juba sellel
aastal,“ selgitas Repinski. „Kui
siseminister peab oma põhitöö
kõrvalt vajalikuks asja kommenteerida ja näeb valla tegevuses
mingeid muid seoseid, siis soovitaksin tal end asjadega kõigepealt kurssi viia. Praegu tugineb
ta oma arvamuses puhtalt kuulujuttudele ja aitab omalt poolt
kaasa nende levitamisele.“
„Kuna Katri Raik on oma välja
ütlemistega kompromiteerinud valda, siis meil ei olnud
võimalik sellega leppida,“ lisas
Repinski. „Oma sõnade eest
tuleb alati vastutada ja kohus
annabki selleks talle nüüd hea
võimaluse.“
Vald nõuab Katri Raigilt kohtu
kaudu ebaõigeid väiteid ümberlükkava postituse avaldamist
käesoleva aasta 22. märtsil
avaldatud postituse „Keskerakond – käed eemale Jõhvi
inimestest“ juures. Kui selline
kohtuotsus jõustub, peavad
ebaõiged väited lükkama valla
hinnangul ümber ka meediaväljaanded, kes postituse algsel
kujul avaldasid. “JT”
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Martin Repinski: kahandasime Jõhvi
laenukoormust kaks korda
Vaatamata sellele kavatseb Repinski hoida vallaga tihedat sidet ja olla
Jõhvi elanikuna kursis vallas toimuvaga. Ta on kindel, et saab Riigikogu
liikmena aidata kaasa Ida-Virumaa arengut toetavate ideede ellu viimisele.
Käesolevas intervjuus räägime temaga peamiselt sellest, mida on praegusel koalitsioonil õnnestunud vähem kui aastaga ära teha.
Martin, räägi kõige olulisematest muutustest, mis on
toimunud, samuti sellest,
kuidas hindad ise nende
kuude jooksul tehtud tööd.

kahe kuni kahe ja poole aasta
pärast. Ma loodan, et näeme
Jõhvis siis veel suuremaid
muutusi, tänu millele paraneb
meie elukeskkond.

Väga olulised muudatused
toimusid sotsiaalsfääris, kus
meie algatusel hakati eakatele
inimestele maksma juubelitoetust ja laste sünnitoetus
kasvas kolm korda. Kuid
usun, et muutused ei seisne
mitte ainult selles, vaid ka
vallaametnikud on hakanud
operatiivsemalt tööle ja nihkunud inimestele lähemale.
Ametnikel tuli minu tööle
asudes mõista, et vallaelanikud on meie kliendid, kelle
heaks me töötame, seepärast
on oluline lähtuda alati Jõhvi
elanike huvidest.

Sul tuli üle elada kaks
umbusaldusavaldust.
Kuidas need sind mõjutasid
(kui mõjutasid) ja mida see
kogemus sulle õpetas?

Hea meel on, et selle aja jooksul leidsime vahendid pargi
rekonstrueerimiseks, uue põhikooli ehituseks, Narva maantee remondiks, eraldada raha
vene põhikooli juures asuva
staadioni korda tegemiseks.
Tänu kiiremale asjaajamisele
õnnestus käima lükata Pargi
keskuse ehitus. Novembris
valmib Jõhvis suur ja kaasaegne keskus koos kino ja
kaubatänavatega, kus hakkavad paiknema mitmed kauplused, mida seni võis külastada vaid Tallinnas.
Räägi palun Jõhvi eelarvest,
mille puhul süüdistatakse
teid aeg-ajalt „vahendite
raiskamises“. Kas võid seda
kommenteerida?
Meie vastased on teinud
tõepoolest avaldusi, nagu me
ei kasutaks valla vahendeid
ratsionaalselt. Tegelikult see
nii ei ole ja seda kinnitavad
ka faktid: kui ma asusin vallavanemana tööle, oli valla
laenukoormus 18% ja praegu
9,6%. Valla arvel oli umbes
1,5 miljonit, praegu aga
ligikaudu kolm miljonit eurot.
Me oleme meelitanud juurde
investeeringuid, mis on nõudnud pingutusi, kuid see kõik
on ennast õigustanud. Meil on
õnnestunud realiseerida mitmeid projekte, mis varasemalt
olid „külmutatud“.
Lahkudes ametist annan
järgmisele vallavanemale
üle korrektse eelarve koos
positiivsete otsustega, mis
puudutavad elanikele
makstavaid toetusi ja suurtesse
objektidesse investeerimist.
Mitmed projektid, mis praegu alguse saavad, valmivad

Kohe pärast seda, kui olime
võimule tulnud, ennustas
opositsioon meile valitsemisaega mitte rohkem kui
kolmeks kuuks, sest nagunii
pidavat me omavahel tülli
minema ja kõik kukkuvat
kokku. Olukord oli tegelikult
juba enne seda ebastabiilne,
kuna Jõhvis on võim pidevalt
vahetunud ja kõik on sellega
kahjuks harjunud. Mõistlikud
inimesed saavad muidugi aru,
et pidev võimumuutus mitte
midagi head tavaliselt kaasa
ei too.
Kõige rohkem pani mind
muretsema esimene umbusaldushääletus. Elasin seda väga
üle, kuigi teadsin, et meil on
tugev koalitsioon. Samas ei
tea kunagi, kuidas kõik võib
muutuda ja millega võidakse
inimesi ära osta (selliseid katseid on olnud, kuid nagu teada, ei ole need kuhugi viinud).
Pärast hääletust helistas
mulle Jüri Ratas, kes ütles,
et iga umbusaldushääletus,
mis kukub läbi, teeb poliitiku
tugevamaks. Ma arvan, et nii
see ongi. Kui toimus teine
hääletus, siis sain juba aru, et
tegemist on lihtsalt poliitiliste
mängudega, mida tuleb võtta
rahulikult ja mille taustal tuleb
jätkata oma tavapärast tööd.
Vallavanema kohustusi vastu võttes ütlesid, et tahaksid
Jõhvis luua hea meelega
positiivse poliitilise õhkkonna, kus on võimalik teha
konstruktiivset koostööd
opositsiooniga. Nagu näha,
siis pole see õnnestunud.
Jah, see on üks asi, mida ei
õnnestunud ära teha. Uskusin
siiralt, et meil saavad opositsiooniga olema head suhted
ja terve poliitiline õhkkond,
mille käigus meil on võimalik arendada konstruktiivset
dialoogi. Välja kukkus aga
nii, et meie suhted opositsiooniga läksid veelgi halvemaks.
Minu hinnangul oli probleem
selles, et tegutsesime vahel
liiga kiiresti. Nad said aru,
et mida enam võtame vastu
olulisi otsuseid, seda enam

võtab see neilt ära võimaluse
saada tulevikus valijatelt hääli.
Sellepärast püüti kogu aeg
vastu töötada. Meile andis see
omakorda jõudu juurde, sest
kui mõistad, et teed midagi
tõeliselt hästi ning tunnetad
vastuseisu, siis tekib hasart
viia algatatu veel jõulisemalt
lõpuni.
Kas Jõhvi administratiivse
staatuse muutmine on jätkuvalt plaanis?
Ma isiklikult arvan, et sellega
peab minema lõpuni, ja seda
me ka teeme. Riigikogus olles
püüan teha kõik selleks, et
vajalikud muudatused
seadusandluses läbi läheksid
ja meil oleks võimalik alustatu lõpule viia. Plaanin selles
küsimuses koalitsiooniga läbi
rääkida. Maakonna keskus
peaks olema linna staatuses,
sest nii on õigem.
Jõhvi on üle Eesti olnud
viimasel ajal üsna nähtav,
muu hulgas tänu sinu rasketele otsustele. Kas arvad, et
see on tulnud omavalitsusele
kasuks?
Ma arvan, et lõpptulemusena
on see kasulik. Hoolimata
sellest, et enamik rünnakuid
on olnud isiklikult minu vastu,
tekitavad ajakirjanike teravad
väljaütlemised loomulikult
teatud ebamugavust. Kuid
samal ajal olen näiteks mõne
ametniku vallandamise puhul
saanud inimestelt heakskiitvat
tagasisidet, sest asutuses tuleb
aeg-ajalt teha muudatusi
selleks, et see ei „sumbuks“.
Kordan veel, et kõik väljaütlemised on ikkagi olnud seotud
minu isikuga. Kui minust sai
maaeluminister, siis tabasid
mind mitmed rünnakud,
ehkki ei enne ega pärast seda
pole maaeluministeerium ja
selle ministeeriumi ministrid
pälvinud nii suurt ühiskondlikku huvi.
See võib olla seotud sellega, et
võtan tõepoolest vahetevahel
vastu küllaltki teravaid otsuseid, kuid olen kindel, et kõige
tähtsamaks näitajaks jääb
ikkagi see, et Jõhvis toimub
praegu mitmeid positiivseid
muutusi ja omavalitsus areneb. See on kõige tähtsam.
Ka Riigikogu saadikuna pean
loomulikult kõige tähtsamaks
leida toetust Ida-Virumaale,
eriti Jõhvile, püüan meelitada
siia investeeringuid.

Kui rääkida lähemalt koosseisumuudatustest, mille eest
sind nii massimeedia kui ka
opositsioon kritiseerivad…
Viimasel ajal on ellu viidud
viis sellist muudatust. Kõik
need on olnud seotud võtmeisikutega. (Poolte kokkuleppel
lahkusid ametist vallasekretär,
sotsiaalteenistuse juht, raamatupidamise spetsialist, raamatukogu direktor ja sotsiaalmaja
juhataja – JT.)
Esiteks tahan tänada kõiki,
kes on nii pikalt Jõhvi heaks
töötanud. Need inimesed on
minu hinnangul panustanud
väga palju meie piirkonna
arengusse. Teisest küljest
arvan, et struktuursed muudatused ja valla tegevuse optimeerimine on vajalik. Toon
näiteks, et praegu töötab meie
raamatukogus rohkem kui 20
inimest. Minu hinnangul on
seda liiga palju. Struktuuri on
vaja muuta efektiivsemaks,
kuid see jääb juba järgmise
raamatukogu juhi ülesandeks.
Jään oma arvamuse juurde,
olles sellest mitmel korral
ka varem rääkinud, et kord
teatud aastate jooksul tuleks
võtmekohtade täitmiseks
korraldada uued konkursid.
Võibolla jätkavad neil kohtadel tööd samad inimesed,
kuid oluline on anda võimalus
ka teistele võimalikele kandidaatidele, kuulata nende
ideid ühe või teise valdkonna
arendamiseks. Eriti käib see
ametnike kohta.
Kuna praegu puudub selge
ja järjepidev kontrollisüsteem, siis on ametniku töö
tulemust keeruline hinnata.
Tihti langevad inimesed
mugavustsooni ja lõpetavad
oma valdkonna või osakonna
arendamise. Seepärast peab

iga ametnik saama aru, et
tema ülesanne on tuua kasu
valla elanikele. Kui ametikoht
sellist kasu ei anna, siis tuleb
see minu arvates koondada.
Ma muidugi mõistan, et minu
otsene väljaütlemine võib kedagi solvata. Kindlasti ma ei
arva, et kogemus pole tähtis.
Kogemus on tähtis iga töötaja
puhul, niisamuti ametniku
jaoks. Kuid sellest hoolimata
olen veendunud, et koosseisumuudatusi tuleb vahetevahel
teha, muidu kaob mõtteteravus
ja areng peatub.
Teine tähtis moment on, et
sellised sammud on vajalikud meeskonna loomiseks.
Meeskonda peavad kuuluma
inimesed, kes toetavad juhtkonna poolt paika pandud
arengujoont ja mõistavad
poolelt sõnalt juhte, kelle
heaks nad töötavad. Kui sa
pead aga õppeasutuse juhile
midagi tõestama, vaidlema
temaga, sundima teda „piitsa“
hirmus oma tööd tegema, siis
see ei too kaasa midagi head
ning selle tõttu kannatab kogu
üldine arengusuund. Tähtis
on, et inimesed mõistaksid,
millises suunas vald liigub ja
toetaksid seda.
Pidevalt räägitakse sellest, et te (pean silmas sinu
meeskonda) valmistute oma
tegevusega järgmisteks kohalikeks valimisteks. Kuidas
seda kommenteerid?
Kõike, mida teeme, võib sellest vaatepunktist hinnata, sest
valimised on ainus reaalne
instrument, mille abil saab
valla tööle hinnangut anda –
tegutseva vallavalitsuse, koalitsiooni tööle. Seda mõjutab
kõik: kui hästi remonditakse
teid, millisel tasemel antakse

haridust, kuidas saab hakkama
sotsiaalvaldkond. Seepärast on
loomulik, et kahe ja poole aasta pärast toimuvad valimised
näitavad, kui hästi või halvasti
me oma tööga hakkama saime.
Arvan tõesti, et Jõhvi jaoks on
hea, kui praegune koalitsioon
jätkab oma tegevust, ilma
intriigide ja lõputute tülideta. Opositsioonil pole hetkel
ideid, takerdutakse pisiasjadesse ning töötatakse vastu,
selletõttu ma ei arva, et nad
oleksid hea alternatiiv.
Muidugi töötame selle nimel,
et võita järgmised valimised.
Mõistagi ei näe see välja nii,
et määrame mingisuguseid
toetusi selle mõttega, et saada
nende eest hääli, loomulikult
mitte. Kui inimesed näevad, et
vald areneb ja siin on hea elada, siis nad hääletavad võimul
oleva vallavalitsuse poolt, kui
nad pole rahul, siis nad häält
ei anna.
Esmajärjekorras olen võtnud
vastu otsuseid lähtuvalt sellest, et olen ise Jõhvi elanik
ja plaanin ka tulevikus selleks
jääda. Sellepärast on minu
südametunnistus puhas. Ma
ei ole pidanud töötama oma
tõekspidamiste või sisemise
moraali vastu. Oleme omalt
poolt teinud kõik, et Jõhvi
areneks ja et meie lastel oleks
tulevikus siin hea elada.
Kindlasti ei maksa karta, et
ametisse astuv uus vallavanem
kõik meie plaanid ja projektid külmutab. Võimule jääb
sama koalitsioon, kes töötab
olemasoleva meeskonnaga ja
ühtegi järsku pööret ühes või
teises suunas ei saa olema.
Jevgenia Parv
Foto: Aleksandr Smirnov
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LEADER tegevusgrupp ärgitab koostööle
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu on üks 26-st Eesti LEADER
tegevusgrupist. LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm.
Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi
kohaliku tasandi koostöö, mis võimaldab paremini ära kasutada
maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. Lisaks on kohalikul algatusel
oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkonnaks on
Toila vald, Jõhvi vald ja Narva-Jõesuu linn. Piirkonna väikeja mikroettevõtted, kohalikud
omavalitsused ja vabaühendused saavad läbi tegevusgrupi
taotleda LEADER meetmetest
projektitoetust investeeringutele
ja tegevustele, mis arendavad
piirkonna ettevõtlust, parandavad elukeskkonda ja liidavad
kogukonda.
„Lisaks projektitoetuste menetlemisele on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ise
algatanud mitmeid ühis- ja
koostööprojekte, mis on suunatud kogukonnale, ettevõtlusele ja noortele. Käimas on
Eesti - Poola koostööprojekt
„Robootika noortele“, milles
osalevad Toila, Jõhvi, Narva-Jõesuu,
Kohtla-Nõmme
ja Sinimäe robootikaringide
noored. Piirkonna ettevõtjatele suunatud koostööprojekt
„Ettevõtjate
võrgustumine“
pakub erinevaid ettevõtluskoolitusi. Projekti partneriks on
naabertegevusgrupp Virumaa
Koostöökogu“ tutvustab MTÜ
Kirderanniku
Koostöökogu

tegemisi tegevjuht Ülle Marits.
Lisaks eelnimetatud koostööprojektidele on käimas kaks
ühisprojekti „Muutustega kohanemine“ ja „Muutustega kohanemine. Vol. 2“.
Tahame lehelugejale tutvustada koostööprojekti „Pealinnast
piirilinna“, millesse on kaasatud viis Põhja-Eesti LEADER
tegevusgruppi ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ning
milles lööb kaasa 35 ettevõtmist Kirderanniku Koostöökogu piirkonnast. Projekti üks
eesmärk on tähelepanu osutada Põhja-Eesti turismivõimalustele tervikuna, kuid MTÜ
Kirderanniku
Koostöökogu
peamine eesmärk projektis osalemisel on, et saame
olla abiks eelkõige piirkonna
väikestele turismi, toitlustamise, majutamise või muus
valdkonnas
tegutsevatele
ettevõtetele pakkudes toetust
nende turundamisel“
lisab
Ülle Marits.
“Pealinnast Piirilinna” kutsub 18.-19. mail 2019 Põhjarannikut avastama
18.-19. mail leiab aset põnev

suursündmus
“Pealinnast
piirilinna”, mis ühendab endas üheks nädalavahetuseks
eriti eredalt Eestimaa põhjaranniku suurimad elamused
ja põnevaimad paigad. Kahe
päeva jooksul ootavad külalisi nii kohalikud muuseumid, mõisad, kohvikud ja
restoranid kui ka erinevad
majutusasutused, tegevusklubid ning vaatamisväärsused.

peakoordinaator Margit Pärtel.
Põhjarannikul jätkub tegevust
ja avastamist loomulikult alati, kuid projekti suursündmusel 18.-19. mail on see kõik
võimendatud ning avame
koostöös kohalike ettevõtjatega ka neid uksi, mis tavapäraselt ehk suletuks jäävad,
18. mai on ka ju üle-eestiline
muuseumiöö - avastamist väärivad kindlasti ka kohalikud
väikemuuseumid.

Põhja-Eesti LEADER tegevusgrupid said mõne aasta eest
kokku ja otsustasid üheskoos
ette võtta koostööprojekti, mis
kannab tänaseks nime “Pealinnast Piirilinna”. „Meil on
põhjarannikul ühine geograafiline ja kultuuriline taust.
Meid ühendavad meri ja Tallinn-Narva maantee, mida
mööda pidevalt sõidame. Kogu
piirkonna oluline arendustegur
on turism. Oleme algatanud
koostööprojekti, mis otseselt
on suunatud põhjaranniku
turismiettevõtjatele, kaudselt
kogu piirkonna külalistele,“
ütleb Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht ja koostööprojekti “Pealinnast Piirilinna”

Üritus leidis endale imelise
koha ümbritsedes ajaloolist
postimaanteed, mida mööda
rännates jääb uudistajate teele nii erinevaid kohvikuid,
restorane, vaatamisväärsusi,
muuseume, spaasid kui mõisaid. Igaühel on võimalus oma
teekond ise luua - tulla võib
nii autoga, rattaga või suisa
paadiga!
Projektis osaleva Eesti Kaevandusmuuseumi tegevjuhi Etti Kagarovi sõnul on tegemist
äärmiselt toreda ettevõtmisega. “Esiteks hõlmab projekt
üsna suurt ala ja on seetõttu nii
suurematele kui väiksematele
ettevõtetele piirkonnas hea

võimalus silma paista. Mulle
sümpatiseerib väga mõte, et
turismiga seotud ettevõtjad
ning asutused ei ole konkurendid, vaid vastupidi - hoopis hea
näide sellest, kuidas kõik koos
on palju lihtsam tulemusteni
jõuda,” selgitab ta.
Jõhvi valla ettevõtetest osalevad projektis Jõhvi Kontserdimaja, Jõhvi muuseum Mihkli
kirikus, Jõhvi Kontserdimaja
kohvik Noot, Hotell Wironia
ja Pubi& Stakehouse, Gruusia
trahter Mimino, Aare Rebban
kodumajutus, Alzur Grand
Caffe, Linnaisa kohvik, Promenaadi Talupood, Jõhvi Vallavalitsus üritusega Jõhvi linna
päev.
Suursündmuse tegevustes 18.19. mail on kaasa löömas lisaks Jõhvi ja Toila valla ning
Narva-Jõesuu linna ettevõtjatele ka mitmed osalejad Sillamäel ja Narvas.
Jõhvi valla elanikel on suurepärane võimalus 18. ja 19.
mail kodust välja minna ning
osa saada Eesti põhjaranniku
ettevõtlike inimeste tegemistest.

Koostööprojekti eesmärgiks on
piirkonna turismipotentsiaali
tõstmine, koostöö elavdamine
turismiettevõtjate ja partnerite
piirkondade
turismiettevõtjate vahel, teenuste kvaliteedi
parandamine koolitusprogrammi, õppe- ja kogemusreiside
korraldamise ning fotopanga
loomise kaudu.
Projekti partneriteks on
MTÜ Põhja-Harju
Koostöökogu,
MTÜ Arenduskoda,
MTÜ Partnerid,
MTÜ Virumaa Koostöökogu,
MTÜ Kirderanniku
Koostöökogu ja
MTÜ Virumaa Rannakalurite
Ühing.
Informatsiooni koostööprojekti ja maikuus toimuva
suursündmuse ürituste kohta
leiab “Pealinnast piirilinna”
kodulehelt
www.pealinnastpiirilinna.ee ja
Facebooki lehelt
Pealinnast piirilinna.
MTÜ Kirderanniku
Koostöökogu koduleht
www.kirderannik.ee

Vallavalitsusel käis
Jõhvi Raemedal antakse Jõhvi päeval
külas kodutute loomade Paljud head mõtted ei realiseeru kohe,
datud alati kokkulepitud sümbolitega,
juba 2005 aastal oli mõte anda välmillel on siis võimu või religioosne
„annetuse maja“
ja Jõhvi linna aukodaniku märgile
tähendus.
Kohtla-Järve noortekeskus kutsub kõiki osalema heategevuslikus
algatuses „Annetuse maja“!
Aasta jooksul kogub maja (noorte endi kätetöö) rahalisi annetusi
kodutute loomade heaks. Kogutud raha antakse käesoleva aasta
detsembris üle ühele loomade varjupaikadest.
Maja alustas oma teekonda lumeskulptuuride festivalilt, kust see
jõudis vastlapäeval Ahtmesse, paiknedes hiljem Kohtla-Järve linna- ja Jõhvi vallavalitsuses. Maja oodatakse juba Jõhvi spordihallis ja noortekeskuses. Sealt edasi on selle teekond veel lahtine.
Organisatsioonid, kes soovivad algatuses osaleda ja loomade
jaoks raha koguda, saavad maja võtta ajutiselt enda hoole alla.
Aktsiooni korraldajad paluvad kõigil huvitatutel kontakteeruda
nendega telefoninumbril 5697 6627 või kirjutada e-posti aadressile noorsoo@kjnk.ee.

lisaks ka teenetemedal. Tollal jäigi see ainult uitmõteks. Kiitusega
oleme me kahjuks teiste kaasaegsete
suhtes suhteliselt kitsid, seega vajadus sellise teenetemedali järele oli.
Aumärke on jagatud läbi ajaloo palju.
Tihtilugu aetakse segi medali ja ordeni mõiste ja tähendus. Ajalooliselt
annetasid ordeneid ainult rüütliordud
oma liikmetele. Orden on rüütliordu
tunnusmärk,millega kaasnesid ka teatud kohustused, privileegid ja ka ordenikandja staatus ordu siseses hierarhias.
Teenetemedalite alguseks võib pidada Pransuse esimest vabariiki ja
ka kõiki hilisemaid sõjaliste teenete
eest saadud medaleid, laiemalt tulid
kasutusele tsiviil teenete eest, medalid juba kahekümmnenda sajandil
Meie Jõhvi Raemedali puhul on tegemist teenetemedaliga, millega ei kaasne
rahaline preemia või muud hüved.

Kujundusest - Jõhvi Raemedal koosneb
muaree siidist medali lindist (vertikaalselt
asetsevast vallalipust) ja 925 oksüdeeritud hõbedast d32 mm medalimärgist.
Nii ordenid kui ka medalid on kujun-

Raemedali põhiliseks kujunduselemendiks on Jõhvi vapp aastast 1938. Jõhvi
vapi puhul on see huvitav, et keegi ei
tea täpselt, miks on kujutatud vapikilbil
sümbolitena kolme hõbedast kuuske ja
kullatud punahirve pead.
Samuti on teadmata ka vapi autor. Just
see teadmatus annabki Jõhvi vapile
omase salapära ja sakraalsuse. Vappi
ümbritsevad stiliseeritud kuuseoksad ja
medali moto on - Salus populi suprema
lex, (Cicero). “Rahva hüved olgu ülim
seadus”. Just see vana antiikne sõnum
annab medalile suurema ja laiema
mõtte. Meie medalit antakse tõesti väga
tegusatele ja Jõhvi arengule jälje jätnud
inimestele.
Jõhvi Raemedal antakse välja esmakordselt 18. mail – Jõhvi Päeval, Jõhvi
Raekoja pidulikul vastuvõtul, kuhu on
kutsutud Jõhvi aukodanikud, endised
Jõhvi juhid ning praegused volikogu ja
valitsuse liikmed.   
Kalev Prits
Jõhvi linnakunstnik
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Kriisideks valmistumise käitumisjuhised
jõuavad Eesti elanikeni
Siseministeerium avalikustas märtsis käsiraamatu ja veebilehekülje www.kriis.ee, kuhu on koondatud eesti, vene ja inglise
keeles juhised, kuidas toime tulla erinevate kriisiolukordadega.
Käitumisjuhised on koostanud Riigikantselei elanikkonnakaitse
rakkerühm, kuhu kuulusid enam kui 20 organisatsiooni eksperdid.
„Eestis on turvaline elada, kuid kahjuks juhtub ka kõige
turvalisemates kohtades vahel ootamatuid kriise, mis võivad
kesta tunde, päevi või isegi nädalaid. Hädaolukorras vajavad
väga paljud inimesed abi kiiresti ja samal ajal ning sellises olukorras võib abi jõuda osade inimesteni palju aeglasemalt kui
tavaliselt. Seetõttu on oluline, et inimesed ise teeksid ettevalmistusi, et abi oodates mitte hätta jääda,“ räägib Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd.
Praktika näitab, et Eesti inimestel on kõige suurem tõenäosus
sattuda kriisiolukorda, mille põhjustavad erakordsed ilmastikuolud. Olgu selleks 2005. aasta jaanuaritorm või 2010. aasta
lumetorm Monika, mille tõttu kannatasid sajad inimesed üle
kogu riigi. Samas võib see olla ka ootamatu tehniline rike, nagu
tänavu jaanuaris, kui Saaremaa jäi mitmeks tunniks elektrita,
mistõttu katkes side, internetiühendus, töö lõpetasid pangaautomaadid, poes ei saanud kaardiga maksta ning paljud inimesed
jäid ka kütte ja veeta.
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu rõhutab, et turvalisus
algab igast inimesest endast ja tema valmisolekust. Tammearu
sõnul usub 92% Eesti elanikest, et nad saavad kriisiolukorras
hästi hakkama. „Uuringutest aga selgub ja kogemus näitab, et
inimesed kipuvad oma võimeid üle hindama. Enam kui pooled
eestimaalased ei ole teinud midagi, et ennetada või leevendada
võimalikke hädaolukordi ning vaid igas kümnendas Eesti peres
on olemas kõik vajaminevad varud.“
Tammearu soovitab igal inimesel endalt küsida, kas ta teab, kuidas tulla toime, kui Eestit peaks tabama ootamatu õnnetus või
looduskatastroof. „Kas mul on koju varutud piisavalt vett, toitu,

tikke, patareisid, ravimeid
ja muud esmavajalikku, et
oma perega vähemalt seitse
päeva iseseisvalt hakkama
saada? Kuidas saada infot,
kui elektrit ei ole? Mida
teha, kui satud ise suure õnnetuse tunnistajaks või mis
veelgi keerulisem – satud
ise sündmuste keskele?
Igaühel meist tasub võtta
see aeg ja tutvuda veebilehega www.kriis.ee või käitumisjuhiste käsiraamatuga,
et saada neile küsimustele
vastused,“ kinnitab Tammearu.
Trükisena on käitumisjuhiste käsiraamatud kättesaadavad üle Eesti raamatukogudes ja jõuavad peatselt
ka koolidesse. Lisaks on
kasulik info kogutud Naiskodukaitse tasuta mobiilirakendusse „Ole Valmis!“,
mis on peatselt kättesaadav
ka vene ja inglise keeles.
„Teavitame käitumisjuhiste
valmimisest ja asukohast Eesti inimesi ka e-posti teel. Inimesed,
kelle meilikontakt on meil olemas, saavad peatselt asjakohase
kirja oma e-postkasti,“ selgitab Viola Murd.
Käitumisjuhised on koostatud paljude organisatsioonide ekspertide koostöös ning Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma
eestvedamisel. Käitumisjuhiste koostamisse on andnud oma
panuse Riigikantselei, Siseministeerium, Kaitseministeerium,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministee-

rium, Keskkonnaministeerium, Välisministeerium, Päästeamet,
Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet, Häirekeskus,
Kaitseväe Peastaap, Kaitseliit, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Naiskodukaitse, Terviseamet, Eesti Linnade Liit, SA
Tartu Kiirabi, MTÜ Estlander ja PR Partner OÜ.
Käitumisjuhiste koostamist rahastas Ühtekuuluvusfondi kaudu Euroopa Liit.
Siseministeerium

Spordiuudised
Jalgpall

Jõhvi jalgpalliklubi Phoenixi
2005. aastal sündinud poisid
võtsid osa rahvusvahelisest
turniirist, mis oli pühendatud
eesti jalgpallitreeneri Hillar
Otto mälestuseks. Klubi
meeskond saavutas üldises
arvestuses kolmanda koha.
Meeskonna väravavaht
Nikita Solmanjuk tunnistati
võistluste parimaks
väravavahiks.
Turniiri käigus võitsid
Igor Šaškovi hoolealused
tulemusega 4:0 Pihkva
meeskonda Nool, Läti
meeskonda Gauja edestati
tulemusega 2:0. Vastased
klubist Helios seljatati 4:0
ja Paide linnameeskonda
võideti 2:0. Lõpptulemusena
kogus Jõhvi meeskond 12
punkti, millega saavutas oma
alagrupis esikoha.
Finaalis jäi Phoenix U15

tasavägises mängus alla
Pihkva 747 meeskonnale (1:2).
Tulemusega 1:3 alistuti klubile
Harju. Üdises arvestuses
saavutas klubi turniiril
kolmanda koha. Meeskond
sai kutse külastada Pihkvat
ja mängida seal kohalike
jalgpalliklubidega.
„Tahan tänada kõiki poisse
ja treenereid suurepärase
esinemise eest, näidatud
tahtejõu ja sportliku iseloomu
eest,“ ütles tänusõnad FC
Phoenixi juhatuse liige Sergei
Ivanov. „Pälvida poodiumikoht
prestiižsel turniiril, hoolimata
sellest, et meie linnas
ei ole talvisel ja kevadsügisesel ajal praktiliselt
mitte mingisuguseid
treeningutingimusi, on
väga kõva tulemus. Meie
poolehoidjad elasid meile
täiesti uskumatult kaasa ja
suuresti tänu neile suutsid
meie lapsed näidata nii
kõrget mängutulemust.
Aitäh kõigile! Meid ootavad
ees Eesti meistrivõistlused.
Loodame, et meie meeskonna
mängud toimuvad
täistribüünidele,“ lisas Ivanov.
***

Jõhvi klubi Phoenix 06
poisid alustasid edukalt
Eesti noorte jalgpalli
meistrivõistlustel. Teise liiga
Kirde tsooni esimeses ringis
purustasid Zaur Maharramovi
hoolealused tulemusega
9:1 (3:0) oma eakaaslased
klubist Nõmme Kalju 06.
Võtjate poolel lõi neli väravat
Artjom Andrejev ja kaks Nikita
Stanevitš.

12:25, 26:10). Võitjate kõige
resultatiivsemad mängijad
olid Veiko Simm ja Margo Tali,
kes viskasid vastavalt 18 ja 16
punkti.

Karjamaa lõpetas põhiturniiri
13 punktiga (kolm võitu ja
seitse kaotust) 11 meeskonna
seas üheksandal kohal.
Kergejõustik
Ahtme spordihallis toimusid Ida-Virumaa lahtised
karikavõistlused kergejõustikus, kus osalesid viie
klubi esindajad.

Kirde tsooni mängudel osaleb
kümme meeskonda, kellest
neli tegutsevad Ida-Virumaal.
Sulgpall
Jõhvi spordikooli kasvandik
Sander Zapletnjuk saavutas
Võru spordikeskuses
toimunud sulgpalli laste
üksikturniiril Võru Open 2019
teise koha. Sander võistles
poiste D-liigas.
Korvpall
Hito/Karjamaa
korvpallimeeskond
jõudis Eesti
korvpallimeistrivõistluste
teises liigas poolfinaali,
alistades kolmandas
veerandfinaalis Viimsi/
Kesklinna meeskonna
tulemusega 80:69 (24:15, 18:29,

klubi. Väljakuperemehed
võitsid kohtumise tulemusega
101:51 (27:13, 27:16, 25:17, 22:5).
Jõhvi klubi eest viskas Martin
Aller 15 punkti ja Taniel
Šapovalov 14 punkti.

Hito/Karjamaa võitis esimese
mängu tulemusega 88:73,
kuid kaotas teise 60:83.
Poolfinaalis mängib Hito/
Karjamaa Keila Korvpalliklubi
meeskonnaga, kes võitis
veerandfinaalseerias (2:1) IdaVirumaa klubi Reinar Halliku
Korvpallikool.
***
Kohtla-Järve meeskond
Enteh võõrustas kohalikus
spordikeskuses Ida-Virumaa
korvpallimeistrivõistluste
esimese liiga viimases
mängus Karjamaa korvpalli-

Võitis Kohtla-Järve kergejõustikuklubi Atletika,
mille esindajad kogusid
13 ala (mehed ja naised)
kokkuvõttes 52 punkti. Teise
koha saavutas Jõhvi kergejõustikuklubi Visa (49 punkti)
ja kolmanda koha Sillamäe
klubi Kalev (41 punkti). Neile
järgnesid Kohtla-Järve klubi
Tsefei (35) ja Mitš (20).
Alavõidu võtsid Visa esindajad
Tanel Saatman (kuulitõuge;
14.04), Rena Koll (50 m tõkkejooks; 8,1) ja Valeria Vaivala
(kuulitõuge; 9.55).

Poks
Rakvere spordikeskuses viidi
kolme päeva jooksul läbi
Eesti meistrivõistlused poksis
vanuseklassides U15 ja U17,
kus Ida-Virumaa sportlased
pälvisid 15 kuldmedalit.
Jõhvi poksijatest võitis
kuldmedali Robert Muratov
(poksiklubi Loit), kes osales
kaalukategoorias kuni 72 kg
klassis U15 (õpilased).
Suusasport
Suusahooaeg lõppes Pannjärvel neljandate Vello Liliumi
karikavõistluste ja Ida-Virumaa meistrivõistlustega
murdmaasuusatamises.
Võistlustel osalesid 11
klubi sportlased. Klubide
arvestuses oli parim RR suusaklubi Järvamaalt, teise koha
pälvis Alutaguse suusaklubi
ja kolmanda koha Narva
suusaklubi Äkke (321 punkti).
Üksikarvestuses tulid IdaVirumaa meistriteks ja võitsid
karika oma vanuseklassi
distantsidel Andero Virkebau
(M12, SK Alutaguse/SK Jõhvi)
ja Sergei Borisov (M50+, Jõhvi).
Sekundomer.ee

fotouudis 5

JÕHVI TEATAJA

Fotouudis

Jõhvis meenutati 1949. aasta märtsiküüditamise ohvreid
Märts on Eesti jaoks kurb
kuu, kuna märtsis mälestatakse 1949. aasta märtsiküüditamise ohvreid.
Selle aasta 25. märtsil
täitus 70 aastat sellest
paljude eesti perede jaoks
traagilisest sündmusest.
Eestist viidi tol korral Siberisse kokku üle
seitsme ja poole tuhande
perekonna (üle 20 tuhande
inimese). Jõhvi raudteejaamast 26. märtsil väljunud
rongiešeloni moodustas 58
vagunit kokku 1285
represseerituga, kellest 614
olid naised ja 401 lapsed.
Rong sõitis viie tuhande
kilomeetri kaugusele, kaugesse Abakani linna.
Märtsiküüditamise mälestuspäeval, 25. märtsil avati
Jõhvi raudteejaamas näitus
„Siberi lapsepõlv. Kes nad
olid?“, mille ekspositsioon
paigutati raudteevaksali
seintele. Kaare tänava
märtsiküüditatute mälestuskivi juures mälestati
nukrat kuupäeva minutilise
mälestusseisaku ja pärgate
asetamisega. Jõhvi Mihkli kirikus toimus mälestuskontsert.

Jõhvi vallavalitsus tähistas saja aasta
möödumist Asutava Kogu valimisest
Jõhvi vallavalitsus tähistas saja aasta möödumist
Eesti Vabariigi esimese
rahvaesinduse kokkutulemisest.
Käesoleva aasta aprillis
täitub sada aastat noore
Eesti Vabariigi esimese
rahvaesinduse – Asutava
Kogu loomisest. Reedel,
5. aprillil süüdati üle Eesti austusküünal esimese
demokraatliku esinduskogu auks.
Jõhvis on sündinud ka üks
Asutava Kogu liige, Eesti
Vabariigi haridusminister ja üks tolle aja Eesti
tähtsamaid suurmehi
Peeter Põld, kelle auks
süüdati austusküünal Jõhvi
vallavamaja fuajees. Sealsamas avati Peeter Põllu
mälestuseks näitus.
“JT
Foto: Aleksandr Smirnov
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Jõhvi Vallavalitsus kutsub taaskord märkama meie
ümber toimetavaid aktiivseid ja tublisid emasid ning
esitama neid “Jõhvi valla aasta ema” kandidaatideks

Esitada võib emasid, kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt
kaks tublit last, kes ise on hoolikas ja armastav pereema, kes on tunnustatud oma ametitöös ja tegutseb aktiivselt ka valla-, küla- või seltsielus ning elab alaliselt Jõhvi vallas.
Aasta ema kandidaate võivad esitada nii organisatsioonid kui ka
üksikisikud. Avalduse võib esitada vabas vormis, kus on kindlasti vaja
ära märkida esitatava kohta järgmised andmed:
- nimi, eesnimi ja elukoht
- töökoht ja amet
- laste arv, nimed ja vanused
- elu ja tegevuse lühikirjeldus
- aktiivne tegevus valla, küla või seltsielus.
Esitaja kohta lisada organisatsiooni nimetus, esindaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon). Üksikisiku korral ees- ja perekonnanimi
ning kontaktandmed.
Avaldused tuua või saata Jõhvi Vallavalitsusse, Kooli 2, Jõhvi 41595 märgusõnaga “Aasta ema” või saata HYPERLINK “mailto:johvi@johvi.ee”
johvi@johvi.ee. Esitamise viimane tähtaeg on 25. aprill 2019.a.
Autasu antakse kätte 12. mail 2019. a. emadepäevale pühendatud pidulikul kontserdil Jõhvi Raekojas.
Eelnevatel aastatel on aasta ema tiitli pälvinud Kaia Kaldvee, Anne Rahuoja, Lehte Kuusemets, Ene Sokman, Heli Vähk, Kaja Vahter, Erika Prave, Küllike Šapovalov ,Katrin Luur, Inga Trejer ja Inna Gorbunova ja Hälis Rooste.

Ontika
Koolituskeskus
kutsub tasuta
koolitustele:
n Vene keel A2
09.04.2019– 23.05.2019
maht 30h
n Õpioskused

teadlikule kodanikule

15.04.2019– 20.06.2019
maht 32 h
n Minu arenguvõima-

lused, meeskonnas
töötamine ja
mõjutamisviisid

13.04.2019-25.05.2019
maht 48 h
n Eesti keel A2
16.04- 23.05.2019 maht 30 h
Arvutiõpe algajatele ja veidi
edasijõudnutele
22.04-28.04.2019 maht 30 h
n Oleme Eesti Töötukassa
koostööpartnerid
Asukoht: Pargi 40, 41537,
Jõhvi (Jõhvi Kontserdimaja)
Lisainfo: +372 52 69 174;
E-post: ontika.kk@mail.ee
Koduleht:
www.ontikakoolitus.ee

Kultuurikalender

UUE ALBUMI

IGAVESTI HEITLIKE
TUNNETE TANGO
ESITLUSKONTSERT 8. 05 / 19:00
JÕHVI KONTSERDIMAJA

Raekoja saalis
28. aprillil kell 13.00 - Eakate klubi “Hõbejuus”
Kontserdimajas
21. aprillil kell 14.00 XII rahvusvahelise harrastusfilmide festivali “Laterna magica” auhinnagala
27. aprillil kell 17.00 Kontsert “150 aastat puhkpillimuusikat
Jõhvist”
Keskväljakul
20. aprillil kell 12.00 Tõnissoni perepäev
Jõhvi Linnagaleriis
4.04 – 30.04.2019. - Gennadi Jeltsovi juubelinäitust “Aja
jooned” (maal, graafika)
Jõhvi raamatukogus

Aprill on südamekuu - liigu sihipäraselt ning
võta osa Jõhvi valla GPS-kunsti võistlusest.
GPS-kunstiliik ühendab joonistamisoskuse ja liikumisharjumuse.
Ootame kuni 20.aprillini GPS-kunsti põhimõtetest lähtuvaid töid, mis
on üles tähendatud Jõhvi valla erinevates piirkondades.
Alates 22.aprillist on saabunud kujundid üles laetud Jõhvi valla Facebooki „Aprill on südamekuu“ ürituse lehele. Lisaks eksponeeritakse
laekunud töid Jõhvi pargijooksude I etapil.
Kujund, mis on 29. aprilli keskpäevaks saanud kõige enam meeldimisi,
võidab maitsva auhinna.
Auhind antakse üle Jõhvi pargijooksude sarja I etapil 30.aprillil kell
17.30 Jõhvi pargi terviseraja parklas (Pillerkaare lasteaia juures).
Millega arvestada?
- Kujundi “lõuend” ehk piirkond, kus GPS-kunsti harrastada, peaks
paiknema Jõhvi vallas;
- võitja saab maitsva auhinna kätte kinkekaardina, mille realiseerimiseks on tal aega 3 kuud.
Kuidas alustada?
- Võta ette sulle tuttava või muu huvipakkuva piirkonna kaart ja mõtle
välja kujund, mille sooviksid kaardile kanda.
- Mõtle läbi teekond, kuidas sinu soovitud kujund kõige optimaalsemalt kaardile saaks (et ei peaks mitu korda sama lõiku läbima) ning
võidki juba teele asuda.
- Pane selga sobilikud riided ning suundu kujundi alguspunkti.
- Käivita oma nutiseadmes GPS trackeriga varustatud programm ning
asu kujundit looma.
- Saada kujund hiljemalt 20.aprilliks aadressile helen.mast@johvi.ee
Tee oma südamele head J
Kuidas alustada ja mida silmas pidada, leiad siit:
http://gpskunst.ee/kunsti-tegemine/

Jõhvi Vallavalitsus

korraldab konkursi vallasekretäri
ametikoha täitmiseks.
Vallasekretäri ametikoha eesmärgiks on valla töö järjepidevuse
tagamine ning seaduse ja muude õigusaktidega vallasekretärile
pandud kohustuste täitmine.
Nõuded kandidaadile:
* olema kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lg 2
nõuetele vastav isik;
* valdama eesti keelt C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ja
vene keelt suhtlustasandil;
* omama tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite
kasutamise oskust;
* olema võimeline stabiilselt ja kvaliteetselt töötama, sh ka
pingeolukorras ning efektiivselt kasutama aega;
* olema kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas vastutama oma kohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning
kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest;
* olema intellektuaalselt võimekas, sealhulgas olulise eristamise oskuse ja analüüsivõimega;
* olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega,
heatahtlik, koostöö- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik,
ja iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi
kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetesja tingimustes.
Kandidaadile tuleb kasuks varasem töökogemus kohalikus
omavalituses.
Esitatud nõuetele ja dokumentidele vastavatele kandidaatidele
korraldatakse praktilise ülesande sooritamine.
Vallasekretäri ametijuhendiga on võimalik tutvuda Jõhvi
Vallavalitsuse kodulehel www. johvi.ee.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
* kirjalik avaldus;
* töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
* elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
* motivatsioonikiri tulevasest tööst vallasekretärina;
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada eesti keeles hiljemalt 18. aprill 2019 Jõhvi
Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595,
märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse vallasekretär“ või
digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
Lisainfo telefonil 336 3750.

1.04 - 15.05 - tikutopside näitus Ene Tasa kollektsioonist.
8.04 – 18.05 - Hille Väljaotsa mosaiikpiltide näitus.
22. aprillil kell 16.00 - õmbelmise töötuba.
23. aprillil kell 18.00 - raamatu ja roosi päeva tähistamine
romantilise luulekavaga. Esinevad Kärt Kross-Merilo ja Georg
Merilo. Üllatusesinejaks muusik!
24. aprillil kell 16.00 - tekstiilöist kaunistuste töötuba.
27. aprillil kell 10.00 -16.00 - raamatulaat. Armastatud pillilugusid mängib Reeni Painik.
Tammiku Rahvamajas
Lugupeetud väärikad Jõhvi valla elanikud!
9. juunil toimub Tammiku Rahvamajas traditsiooniks saanud
JÕHVI VALLA KULDPULMALISTE PIDUSTUS.
Kõik, kes te tähistate sel aastal kuldpulmi, andke sellest teada telefoni teel - 58587381
Kontserdimaja üritused
N 18. aprillil kell 19.00 Tallinna Muusikakeskkooli
sümfooniaorkester
Kammerkoor Head Ööd, Vend, Dirigent Jaan Ots
K 24. aprillil kell 19.00 Kontserdisari „i nagu interpreet”
Mari Poll (viiul), Henry-David Varema (tšello), Mihkel
Poll (klaver)
27. aprill – 5. mai XII Jõhvi Balletifestival
Festivali peaesinejad:
Balletto di Milano (Itaalia), Eesti Rahvusballett
Kava: eestikontsert.ee/jbf
Jõhvi Kunstikooli galeriis
on 17. maini avatud Eesti
Akvarellistide Ühenduse
näitus „Leiuretk“. Näitusel on külalisesinejateks
14 kunstnikku Soome
Vabariigist, Eesti akvarellikunstnikke esindab 36
kunstniku uudislooming.
Näituse kuraator Rein
Mägar kirjutab pressiteates: „Nimetus on
„Leiuretk“, sest igasugune
looming tähendab ennekõike otsimist ja lahenduse leidmist ja seda on
ka akvarelli sündimine
paberile. Meie ühenduse
jaoks tähendab see leiuretk ka veel äratundmisele jõudmist, et näitus koos naabritega on
värskendav ja huvipakkuv
mõlemale osapoolele.“
Näitus oli veebruaris-märtsis üleval Võru Linnagaleriis. Avamisel Jõhvi
Kunstikoolis 8. aprillil tutvustas meie õpilastele ja külalistele kolleegide loomingut kunstnik Pille Lehis. Mati Rautso, kunstikooli direktor

Jõhvi noortekeskus
kutsub
tegusaid noori
õpilasmalevasse!
Õpilasmalev on noortele
(vanuses 13-18) suunatud
suvelaagri formaat,
mille eripäraks on töökasvatuse ja aktiivse
vaba aja veetmise ühendamine.
Malev toimub 8-19
juulil Jõhvi linna territooriumil. Malevasse
saab kandideerida
ajavahemikus 22. aprill-5. mai ning selleks
tuleb saata oma CV
ja motivatsioonikiri,
aadressile noortekeskus@johvi.ee või tuua
paberkandjal Jõhvi
noortekeskusesse
(Hariduse tn 3 Jõhvi).
Kõikide kandidaatidega
toimub töövestlus, mille järel valib komisjon konkurssi võitjad, kelle
nimed avaldatakse 15. mail. Malevlase tööpäev kestab 4 tundi, mille
järel toimuvad arendavad ja meelelahutuslikud ühistegevused.
Töötasu on 3,2€/h ning kohti jagub 15-le noorele!
Lisainfo: noortekeskus@johvi.ee ; +372 5628 5780 Janika Juuse

