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Jõhvi teede tulevik: Narva maantee
remont ja teised investeeringud
Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
eraldas Jõhvi vallale
Narva maantee
renoveerimiseks
miljon eurot.
Investeeringu eesmärgiks on hoida
korras tihedama
liiklusega transiiditeed. Toetusele
lisandub kohaliku
omavalitsuse
omaosalus.

Paraku on nii, et kui projekteerimise käigus ja asfaldi
sisse vajumise põhjuste uurimisel selgub, et maanteed tuleb täiendavalt tugevdada, siis
väheneb kahjuks remonditava
teelõigu pikkus, kuna tegutseda saab vaid olemasolevate
vahendite piires.
Peale Narva maantee, mille
liikluskoormus on kahtlema-

Umbusaldushääletus kukkus läbi:
opositsioonisaadikud ei tulnud
kohale
Jõhvi volikogu saadikute
poolt vallavanema Martin Repinski ja vallavolikogu esimehe Eduard
Easti vastu algatatud
umbusaldushääletus ei
läinud läbi, sest ükski
opositsioonisaadik ei
ilmunud hääletuse ajaks
kohale.
Vallavanem Martin Repinski sõnul näitab see,
et saadikud ei võta
iseenda poolt algatatud
umbusaldusavaldust
tõsiselt.

Abivallavanema
Viktoria
Tsventarnaja sõnul alustab projekteerija (antud juhul firma
Reaalprojekt) rekonstrueerimist ettevalmistava etapiga
ehk remonditööde projekteerimisega niipea, kui ministeeriumist jõuab valda käskkiri,
mis kinnitab remonditöödele
raha eraldamist.
„Esialgsete plaanide järgi õnnestub meil antud toetuse ja
valla finantsosaluse abil rekonstrueerida teelõik Narva
maantee sillast kuni Narva
maantee 38 asuva kortermajani. Kavandatud töödeks on
asfaldi ülemiste kihtide freesimine, võimalik, et liikluse ümberkorraldamine, äärekivide
vahetus, kõnniteede kordategemine ja parkimistaskute asukohtade määramine,“ selgitas
abivallavanem.

Uudised

„Kõik see meenutab
tsirkust, mille puhul on
oluline tõsta kära, mis
midagi ei maksa. Kuidas muidu selgitada, et
opositsioonisaadikud
ignoreerisid istungit,
mille ise algatasid,“
sõnas Repinski.

ta suur, on Jõhvis veel teisigi
probleemseid teid, mida on
vaja korda teha.
Vallavolikogu liikmete survel
pöörduti teede korrashoiust
korraliku ülevaate saamiseks
sõltumatu firma poole, kes
koostas teede korrashoiuprogrammi.
Ülevaate koostamise käigus
valmis nimekiri lähema nelja
aasta jooksul valla- ja linnateede remondiks vajaminevatest kulutustest. Programmi
koostajate hinnangul kulub
seatud eesmärkide täitmiseks

käesoleval aastal umbkaudu
1,9 miljonit eurot. Järgmisel
aastal 1,2 miljonit, 2021. aastal 1,3 miljonit ja 2022. aastal
umbes 950 000 eurot.
„Mis puudutab reaalset eelarvet, siis meil ei ole piisavalt
rahalisi võimalusi, et neid
eesmärke täita. Käesoleval
aastal on meil siseteede remondiks planeeritud 300 tuhat
eurot,“ rääkis Tsventarnaja.
„Lisaks sellele oleme arvestanud miljoni euro suuruse
toetuse ja omaosalusega, mis
kulub Narva maantee remondiks. Soodsate tingimuste kor-

ral remonditakse teelõik veel
sel aastal.“ Vallavalitsuse spetsialistid tegelevad praegu sellega, et vaatavad üle ehitajatega sõlmitavad kokkulepped,
milles määratakse kindlaks
garantiitingimused ja tähtajad. See on vajalik selleks,
et tee-ehitusfirma kõrvaldaks
omal kulul puudused juhul, kui
tee ei pea värskest remondist
hoolimata talvisele halvale ilmale vastu ja hakkab lagunema.
Praegu tegeletakse ka Ülesõidu tänava projekteerimisega.
Sel aastal on tähelepanu all

ka Jaama tänava kõnniteed,
jätkub Pargi tänava renoveerimine.
Probleemseteks tänavateks on
Sompa, Raudtee, Malmi, Veski ja mitmed maateed, milleni
jõutakse järgmisel aastal.
Nimekiri ei ole lõplik, kuid
detailsemalt anname planeeritavatest teetöödest ülevaate
meie järgmistes Jõhvi Teataja
lehenumbrites pärast seda, kui
on valminud põhjalik analüüs
ja paika on pandud täpne plaan.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia

„Pidasin enne valimisi
sisse antud umbusaldusavaldust valimiseelseks tsirkuseks
ja mul oli õigus, kuna
opositsioonisaadikud
ei tulnud hääletamise
ajaks isegi kohale. See
näitab, et neil ei olnud
avaldust tehes tõsiseid
kavatsusi ja nad ka ise
ei uskunud, et umbusaldus läbi läheb. Usun, et
nad näevad, kui hästi
vald areneb ja nad jõuavad lõpuks järeldusele,
et meil on mõttekas otsida koos võimalusi, kuidas valla arengut veelgi
kiirendada.“
JT
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Valimised 2019:
Jõhvis käis
hääletamas ligi
60% valijatest
Märtsi algul toimusid Riigikogu valimised.
Ida-Virumaa valimisaktiivsus osutus paraku
kõige madalamaks, ulatudes 48,2 protsendini
kõigist maakonna hääleõiguslikest kodanikest.
Jõhvi valla valimisaktiivsus nii väike ei olnud, kui kogu
regioonis. Jõhvi vallas võttis hääletusest osa 3585 inimest
(hääletusjaoskondades hääletas 2183 inimest, elektrooniliselt
1361), mis moodustab 59 protsenti kõigist hääleõiguslikest kodanikest. Jõhvis on neid 6050. Rikutud sedeleid oli kokku 41,
mille tõttu võeti protokolli järgi arvesse 3544 häält.
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Jõhvi noored arendavad koostööd
Koolivaheajal toimus Jõhvi põhikoolide ja
noortekeskuse vahel koostööprojekt, mille
eesmärk oli arendada asutuste ja kakskeelsete
noorte omavahelist koostööd.
Projekti raames tehtud laager kestis kokku kuus päeva, millest
esimesest kolmest päevast võtsid osa nooremad ja järgmisest
kolmest päevast vanemad noored. Laager toimus Alutaguse spordi- ja puhkekeskuses. Projekt oli mõeldud Jõhvi linna noortele,
kes õpivad Jõhvi vene põhikoolis, Jõhvi põhikoolis ja külastavad
Jõhvi noortekeskust.
Projekti idee peale tulid noored ise, kelle arvates puudus Jõhvis koolide vaheline koostöö. „Noorte kohtumiste“ projekt andis
võimaluse viia läbi laagrit ja teha selleläbi ühiseid tegevusi, tutvuda üksteisega ja mõelda välja edasisi koostöövorme. Kuna tegu
oli vene ja eesti emakeelega noortega, siis arenes laagri jooksul
ka nende omavaheline suhtlus ja keeleoskus.
Laagris olles tehti palju meeskonnatööga seotud ülesandeid,
nagu näiteks: segarühmades fotojaht, grupitööd koostöö teemadel ja mängiti erinevaid lõbusad mänge. Lisaks käidi üheskoos
tuubitamas, keerutati jalga diskol ja grilliti ööpimeduses vahukomme. Kuna laagris osalesid kahe erineva kultuuri esindajad,
siis tehti ka kultuuripäeva, mille raames valmistati rahvustoitu.
Jõhvi vene põhikooli noored õpetasid valmistama pelmeene.
Jõhvi põhikooli noored juhendasid kiluvõileiva ja kamavahu
valmistamist. Kui söök oli tehtud, siis said kõik asjaosalised oma
valmistatud rooga maitsta.
Keeleprobleemi laagrites ei olnud. Kui vanemad noored hoidsid

alguses kahte leeri, siis nooremad segunesid kohe ning isegi juhendajatel tekkis vahepeal küsimus, kes on millise kooli
õpilane.
Edaspidise koostöö teemal tuli noortelt palju ideid ja ettepanekuid: korraldada kahe kooli vahelised olümpiamängud, teha
ühiseid konverentse, ehitada koos lumelinna ja palju muud põnevat.
Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse hasartmängumaksu
nõukogu vahenditest ja haridus- ja teadusministeeriumi ning
Eesti noorsootöö keskuse toel.
Janika Juuse, Jõhvi noorsootöötaja

Ida-Virumaa vokaalansamblite ja -solistide päev
Tammiku Rahvamajas toimus 2. märtsil 17. korda Ida-Virumaa vokaalansamblite ja solistide
päev, mis on Ida-Virumaal väga populaarne.
Seda on näha alati täis saalidest ja rohkest
osalejate arvust.
Et iga-aastane korraldatav
päev oleks osalejatele huvitavam, korraldame seda igal
aastal erineva teemana, mille
puhul iga kollektiiv esitab ühe
teemakohase laulu. Teine laul
on olnud vabal valikul.
Eelnevatel aastatel on olnud
kandvateks teemadeks armastus, kodu, filmimuusika,

„Horoskoobi“ laulud, Jaak
Joala laulud, meri, Voldemar
Kuslapi laulud, „Raimond Valgre 105” jne.
Selle aasta laulupäeva teemaks
olid laulud polkast rokini. Laulupäevast võtsid osa kollektiivid ja solistid erinevatest
Ida-Virumaa valdadest ja linnadest. Osalejate emakeeleks

Kõige edukam oli valimistel Keskerakond, mille kandidaatide
poolt hääletas 1327 Jõhvi valijat. Kõige rohkem andsid jõhvilased hääli Jaana Toomile, kes kogus 676 häält. Teisel kohal
oli vallavanem Martin Repinski, kelle poolt andsid valijad 339
häält. (Repinski oli ainus Jõhvi kandidaat, kes valiti Riigikokku), kolmandal kohal oli Valeri Korb, kes sai 100 häält.

oli nii eesti kui ka vene keel.
Žanripäeva olen püüdnud
natuke huvitavamaks muuta
ning korraldanud seda üritust
väikese konkursina. Nii tekkib
osalejatel võrdlusmoment ja
stiimul edasiseks arenguks.
Kuulajad ja hindajad olid sel
aastal nagu eelnevatel aastatelgi külalisesinejad. Sel aastal
olid selles rollis naisansambel
Mesi liikmed Elvast, kes ka ise
sel päeval esinesid. Ürituse lõpus jagasid žüriiliikmed välja
mitmeid eripreemiaid: parima
solisti tiitli sai Mirtel Põdra
Kiviõlist; parima ansambli
tiitli Tammiku segaansambel

Jõhvi vallast; kõige silmapaistvama ja stiilsema osaleja
tiitli Ahtme klubi vokaalstuudio Arlekin trio Flight; parima
teemakohase laulu tiitli naisansambel Ivuski Narva-Jõesuust
ja grand prix pälvis kõikide südameid võitnud Mirtel Põdra.
Publiku lemmikuteks said sel
aastal solistidest Mirtel Põdra
(juhendaja Anna Drozdova) Kiviõlist ja ansamblitest
Jõhvi põhikooli vokaalansambel (juhendaja Küllike
Šapovalov). Tänasime ka kõiki
ürituse toetajaid.
Heli Vähk
ürituse korraldaja

Jõhvi Põhikooli
vokaalansambel

Tulemuselt järgmine erakond, kellele Jõhvi valijad oma hääle
andsid, oli Reformierakond, mis kogus vallas 812 häält. Kõige
rohkem hääli sai Aivar Surva (287), talle järgnes Eerik- Niiles
Kross (223) ja kolmandal kohal oli Maris Toomel (168).
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) oli häälte arvult
kolmas. Jõhvis toetasid valijad neid 506 häälega.
Sotsiaaldemokraadid kogusid Jõhvis 377 häält, Isamaa 296
häält, Eesti 200 kokku 154 häält, Rohelised 30 häält, 16 häält
said nii Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ja Vabaerakond.
Elurikkuse erakond sai Jõhvi vallas 10 häält.
JT
Foto: Jevgenia Parv

naisansambel Mesi; (külalisesinejad ja
žüriiliikmed)

Mirtel Põdra Kiviõlist
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Sirje Koitmetsa lapsepõlv Siberis ja 52 aastat
tööd koolis
1958. aasta. Tallinna pedagoogiline instituut.
Geomeetria õppejõud tagastab tudengile
erkpunast värvi vihiku, milles „ilutseb“ hinne
kaks. Hinne ei ole pandud mitte töö sisu,
vaid grammatikavigade eest sõnades, mis on
korraliku käekirjaga eesti keeles kirjutatud.
Õppejõud pöördub tüdruku
poole ja küsib: „Kust te
pärit olete, Tsirnask (Sirje
Koitmetsa neiupõlvenimi)?“
„Siberist,“ vastab Sirje. „Ahah,
siis on selge, istuge.“
Aastal 2016 Jõhvi aukodaniku
tiitli saanud Sirje Koitmets
kasvas tõepoolest üles Siberis,
Krivošeino külas, kuhu tema pere saadeti traagilisel
1941. aastal ilma isata ja kus
Sirje ema pidi väga rasketes
oludes kasvatama üksi oma
kolme last. Sirje oli sel ajal
kõigest kahe aastane, tema
õde seitsmene ja vend üheksa
aastane. Siberis elatud aastate
jooksul Sirje praktiliselt unustas oma emakeele.
Kuid tüdruk, kes sai hariduse
külakoolist,
leidis
seal oma kutsumuse. Matemaatikaõpetajast, kes oli
vaimustunud teadmistest ja
oskusest anda neid edasi oma
õpilastele, sai Sirjele eeskuju,
kes aitas suunata tema eluteed.
Pärast kooli lõpetamist astus
Sirje Tomski pedagoogilise
instituudi füüsika-matemaatika
osakonda. Kuid aastal 1958
otsustas perekond (ema, Sirje,
tema vend ja õde) naasta
kodumaale Eestisse. Kui talle
esitati küsimus, millises keeles
ta soovib oma haridusteed
Tallinna pedagoogilises instituudis jätkata, ütles Sirje
kõhklematult, et eesti keeles.
Neidu ei heidutanud raskused,
mis seisid ees emakeele meelde
tuletamisel. Talle oli tähtis
osata kõnelda jälle vanemate
keeles.
„Tänu emale, tema optimismile
ja tahtejõule, jõudsime tagasi
kodumaale,“ räägib Sirje.
Kui Sirje Koitmets sai kolm
aastat tagasi Jõhvi aukodaniku

perekond Rahuojale, kelle
initsiatiivi toetasid mitmed
organisatsioonid, nende seas
Jõhvi kool,“ räägib Sirje
Koitmets.
Sirje Koitmets töötas Jõhvi
gümnaasiumis
(praegune
Jõhvi põhikool) 52 aastat.
Meenutades oma esimesi õpilasi, tunnistab pedagoog, et
algus ei olnud sugugi kerge.
„Mulle anti 6.-7. klassid.
Kujutate ise ette, kuidas seal
on lood distsipliiniga. Vahel
oli nii raske, et kartsin, kuidas
ma üldse hakkama saan.
Andsin endale selgelt aru, et
matemaatikat ei ole võimalik
õpetada, kui ei ole ideaalset
korda,“ meenutab Sirje.
Kuid Koitmets sai hakkama,
tänu oma õpetaja tütrele
(Sirje ema oli õpetaja ja isa
Tõrva Patküla kooli direktor)
omasele rahulikule ja kindlale
iseloomule. Ta mitte ainult ei
saanud hakkama, vaid kasvatas
üles mitu põlvkonda õpilasi,
kes armastasid matemaatikat.
Sirje alustas koolis tööd 1961.
aastal. Tema valik langes
Jõhvi kasuks, sest tema
mees, kes lõpetas samal ajal
mäetehnikumi, suunati siia
tööle.
„Mehega tutvusime juba Siberis. Tulime koos Eestisse,
kuid hiljem õppis ta seal
tehnikumis ja tuli pärast tagasi
Jõhvi tööle. 1960. aastal abiellusime Tallinnas.“
Mõni aeg pärast seda lõpetas
Sirje abikaasa Leningradi
mäeinstituudi maavarade rikastamise erialal ja naasis
juba lõplikult Ida-Virumaale.
Kui Sirjest sai õpetaja, sündis
nende perre väike tütar, kes

Vaatamata sellele, et jaanuaris pidas Sirje oma
80 aasta juubelit, jätkab ta aktiivset eluviisi:
käib käsitööringis ja alles hiljuti lahkus lavalt,
olles terve elu tegelenud tantsu ja muusikaga.
tiitli, siis oli ta selle üle siiralt
üllatunud, kuna tema arvates
on Jõhvis palju teisi väärikaid
kandidaate, kes seda tiitlit
võiksid kanda.
„Olen
südamest
tänulik
kõigile, kes mind sellele
autasule
esitasid.
Hiljem
selgus, et see juhtus tänu

pidi kasvama hoidjate hoole
all. Veidi hiljem sündis
Koitmetsadele teine tütar.
Tänaseks on Sirjest saanud
õnnelik vanaema, kellel on viis
lapselast ja kuus lapselapselast.
Sirje mõlemad lapsed töötavad
samuti koolis.
Koolis töötamisega seostub

Sirje Koitmetsal hulgaliselt
meeldivaid mälestusi.
„Mäletan, kui olin klassivälise
töö organisaator, siis otsustasime korraldada ebatavalise
õhtu, kuhu õpilased kutsusid
oma vanemad. Mõtlesime
koos välja kava, esinesime
ja veetsime mõnusalt aega.
Hiljem, kui oli aeg koju minna,
tuli minu juurde üks õpilane,
kes ütles, et tänu sellele
õhtule muutusid tema suhted
vanematega palju paremaks.
Sellised sõnad lähevad mulle
väga korda ja teen alati
rõõmuga tööd, mis kannab
vilja.
Kõik põnevad üritused on
sündinud tänu direktor Valve
Rannule piiritule fantaasiale
ja ideedele. Minu paremaks
käeks ja abiliseks on olnud
muusikaõpetaja Endla Jaanus.
Minu kolleegid on mind minu
töös alati toetanud, niisamuti
mu rahulik ja mõistev abikaasa
ja armsad tütred,“ sõnab Sirje.
Vaatamata sellele, et jaanuaris
pidas Sirje oma 80 aasta
juubelit, jätkab ta aktiivset
eluviisi: käib käsitööringis ja
alles hiljuti lahkus lavalt, olles
terve elu tegelenud tantsu ja
muusikaga.
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv
ja Sirje Koitmetsa erakogu
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Spordiuudised
Jõhvi vald jõudis omavalitsuste seas viie
parema meeskonna hulka
Jõhvi valla meeskond esines edukalt 35. Eesti omavalitsuste
talimängudel,
pälvides oma arvestuses
(üle 8000 elanikuga omavalitsused) 50 osaleja seas
viienda koha. Kümne tugevama seas oli ka Alutaguse
valla meeskond, kes saavutas üldises järjestuses
kuuenda koha ja teises
grupis (alla 8000 elanikuga
vallad) esimese koha.
Jõhvi valla meeskond kogus
seitsme ala ja juhtide võistlusega kokku 237 punkti,
jäädes vaid ühe punktiga alla Saue linnale, kes
saavutas neljanda koha.
Kolmandast kohast jäi Jõhvi meeskonnal puudu neli
punkti.
Paremini läks Jõhvi valla
meeskonnal maleturniiril,
kus 20 osaleja seas saavutati neljas koht. Kõige enam
tõid meeskonnale punkte
Emilin Bondarevskaja (9
võimalikust 8,5 punkti) ja
Andrei Timošin (6,5 punkti).
Ujumises tuli Jõhvi valla meeskond samuti neljandale
kohale,
võites
oma vanuseklassides neli
medalit – kaks kulda, ühe
hõbeda ja ühe pronksi. Elina Partõka võitis kulla 100
meetri distantsidel vabastiilis ja seliliujumises.
35. Eesti omavalitsuste
talimängud toimusid Kadrinas ja Rakveres. Sel aastal
võttis üle 8000 elanikuga
valdade seas võidu Rae
valla meeskond.
Poks
Tallinnas toimusid Eesti
meistrivõistlused
poksis
klassides U19 ja U40, kus

Ida-Virumaa klubide esindajatele jagus 13 medalit.
Jõhvi poksiklubi Loit pälvis
kolm pronksmedalit. Kolmanda koha saavutasid
Mikhail Dyatel (U19, kaaluklassis kuni 91 kg), Vladislav Hairov (U40, kuni 75
kg) ja Martin Spiridonov
(U40, kuni 91 kg).

kuulus Alutaguse suusaklubi/Jõhvi spordikoo-

Korvpall
Viimasel korvpallimeistrivõistluste II liiga põhiturniiril võitis Hito/Karjamaa meeskond võõrsil Maaülikool/Ülenurme
meeskonda
tulemusega
88:84 ja jõudis võistluste
veerandfinaali.
Ida-Virumaa
meeskond
saavutas B-alagrupis esimese koha, teenides 14
mänguga (13 võitu ja üks
kaotus) 27 punkti. Veerandfinaalis kohtub Hito/Karjamaa KK Viimsi/Kesklinna
KK korvpallimeeskonnaga.
Poolfinaali jõudmiseks on
meeskonnal vaja saada
kaks võitu.

li esindaja Kaspar Krauvärk
(pildil
paremalt
äärmine) ajaga 2.08.03,
millega saavutas üheksanda koha ja oli parim oma
vanuseklassis M20.

Suusasport

21. korda toimunud Alutaguse Maratoni (Eesti
pikamaasuusatajate sarja Estoloppeti 5. etapp) 44
kilomeetri pikkuse distantsi võitjaks krooniti
Martti Himma, kes finišeeris ajaga kaks tundi, neli
minutit ja 55 sekundit.
Finišispurdis edestas ta
Taavi Kaiva (2.02.56) ja
Sander Linnust (2.04.57).
Kümne tugevama hulka

Edukad olid vennad Antonid, kes esindasid Alutaguse suusaklubi – Allain-Marco Anton lõpetas
23-ndana (2.12.48; M20-3)
ja Danny-Rokko 26-ndana
(2.13.46). Naiste seas ületas finišijoone esimesena
samuti Alutaguse suusaklubisse kuuluv Aveli Uustalu ajaga 2.15.03, jõudes
335 lõpetaja seas 36. kohale.
***
Äkkeküla
terviseradadel
toimus järjekorras kuues
Narva suusasõit. 15 kilomeetri pikkuse põhidistantsi võitis kiviõlilane
Toomas Kaurson, kes läbis
distantsi ajaga 42 minutit
ja 46 sekundit. Teise koha
saavutas Aleksei Jaruškin
(42.49,5; M17-1) ja komanda
Mark Iljin (43.01,4).

Naiste seas osutus kiireimaks Sofia Balabanova
(N20) ajaga 46 minutit ja
üks sekund, millega lõpetas üldarvestuses 12. kohal.
Jõhvilane Mario Kivil sai distantsil kuuenda tulemuse
– 44 minutit ja 28 sekundit, olles oma vanuseklassis M17 kolmas. Tema isa
Peep Kivil oli samuti kümne
parema seas, finišeerides
ajaga 45 minutit ja kaheksa
sekundit. Selle tulemusega
oli ta üheksas, saades teise
koha klassis M40.
Pikimal distantsil võistles
vabariigi aastapäeval 86
osalejat, lisaks neile osales
26 suusatajat 7,5 kilomeetri
pikkusel distantsil.
Sulgpall
Tondiraba Sulgpallihallis
toimus sulgpalliturniir, mis
oli pühendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale.
Turniirist võtsid osa ka
Ida-Virumaa
sportlased.
Teises liigas saavutasid
Juri Krot ja Ivan Sergejev
paarismängus nelja paari
seas teise koha, jäädes finaalmängus tulemusega 1:2
(21:16, 18:21, 10:21) alla rahvusvahelisele paarile Kašif
Mahmud ja Maanus Hurt.
Sama liiga segapaaride
seas (7) saavutas Juri Krot
koos Jõhvi spordikooli
kasvandiku Daniela Aroga teise koha, kaotades
finaalmängus tulemusega
16:21, 11:21.
Sekundomer.ee

Täname südamest kõiki osalejaid ning Elina Partõkat,
Anna Romanenkot, Avo Samblat, Andrei Divisenkot,
Heino Inti, Margo Talit, kes aitasid Jõhvi valla võistkonda
komplekteerida ja meie toredaid bussijuhte Jaani ja Kauri!
Tulemused ja pildid http://joud.ee/uudised?id=849
Helen Mast, Jõhvi Vallavalitsus
spordispetsialist

Jõhvi spordikooli
uudised
Möödunud aasta sügisest on Jõhvi vallavalitsus aktiivselt asunud
ümber korraldama valla sporditööd. Spordikoolile on üle antud
ka valla teiste spordiobjektide haldamine, mille eesmärgiks on
koondada spordiobjektid ühise parema juhtimise ja haldamise
alla.
Nii anti möödunud aasta lõpul spordikoolile üle Jõhvi põhikooli ujula ja staadion ning peagi lisanduvad neile ka Jõhvi vene
põhikooli ujula ning staadion. Jõhvi põhikooli ujula alustas uue
haldaja käe all tööd 1. märtsist ning on erinevalt varasemast avatud nüüd ka linnarahvale.
Külastajate kasutada on väike 20 m pikkune bassein, mis sobib eelkõige erinevas vanuses inimestele ujumise algõppeks,
terviseujumiseks ning vesiaeroobika treeningute läbiviimiseks.
Samuti sobib see väiksematele (maksimaalselt 15 inimest)
seltskondadele, peredele, asutustele jt kollektiividele sünnipäevade, spordipäevade ja muu vaba aja veetmise võimaluste
rikastamiseks. Alla 14-aastased lapsed pääsevad ujulasse ainult
koos täiskasvanuga, kes vastutavad nende turvalisuse eest.
Arvestama peab aga seda, et Jõhvi põhikooli ujula on kasutusele
võetud juba aastal 1970 ning seda eelkõige koolilaste ujulana.
Vaatamata aastakümnete jooksul tehtud parendustele, kipub pea
poolesaja aasta vanune ujula tegijaid ikka kiusama ning üllatama
tehniliste vimkadega.
Ujula hakkab töötama oktoobrist maini ehk kaheksa kuud. Hommikuti kell 8-14 (vastavalt tunniplaanile) on ujula põhikooli laste
päralt ning linnarahvale avatud kell 15-21.30. Pileteid saab osta
Jõhvi spordihalli kassast ning nende müük lõpetatakse kaks tundi
enne ujula sulgemist. Ujula kasutamise hinnakiri on koostatud
silmas pidades kõiki huvigruppe ning arvestades nende erinevaid
soove ja vajadusi. Näiteks kehtivad mitme korra personaalsed
piletid kogu hooaja jooksul.
Üle võetud Jõhvi põhikooli staadionit on kõikidel linnaelanikel
võimalik sportimiseks tasuta kasutada. Staadionil on 250 m
jooksurada, kaks kaugushüppekasti ning korralik korvpalliplats.
Talvel saab ka suusatada ning suvel võrku ja jalkat mängida.
Erinevat vajaminevat spordiinventari saab rentida Jõhvi spordihalli administraatori käest.
Et kõigil oleks staadionil hea olla, siis on meil kogu linnarahvale
väga suur palve: käituge ja kasutage staadioni nii, nagu see
oleks teie enda oma.
Jõhvi spordikool

Ärge riskige eluga – paigaldage vinguandur!
Viimaste päevade sündmused näitavad, kui väärtuslikuks võib osutuda vingugaasiandur. „Hindamatu väärtusega“ esemeks, mis aitab päästa inimelusid.
Jevgenia Parv, Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
27. veebruaril tuli häirekeskusesse väljakutse ühest kortermajast, mis asub Kohtla-Järvel Pisuhänna tänaval. Helistajat tegi
murelikuks, et vannitoas, kus oli gaasiboiler, hakkas tööle gaasiandur. Peale selle oli korteris tunda maagaasi lõhna.
Häirekeskuse dispetšer käskis ruume tuulutada ja andis teate
kohe päästjatele edasi. Kohale jõudnud Kohtla-Järve päästekomando tegutses kiirelt: päästjad kontrollisid õhku spetsiaalsete seadmetega ja selgitasid välja, et korteris esines
vingugaasi.
Reeglite kohaselt on sellisel juhul vaja kontrollida üle kõik
trepikojas asuvad korterid, mida ka tehti. Uurimise käigus õnneks kusagil mujal vingugaasi ei leitud. Kuid kahjuks tuli tunnistada, et mitte ühtegi teise korterisse ei olnud gaasiandurit
paigaldatud. Tegemist oli seega õnnetusega, milles õnneliku
juhuse läbi tekkis gaasileke ainsas korteris, kuhu andur oli paigaldatud. See päästis kõik selle trepikoja inimesed, sest vastasel korral ei oleks korterielanikud teadnud, et majas levib
surmav gaas.
Asja konks seisnebki selles, et maagaasil (mille abil valmistame gaasipliidil süüa) on küllaltki äratuntav lõhn, mida
me tunneme ja mille tõttu on see harva inimeste surma või
pöördumatute tervisekahjustuste põhjuseks. Inimene tunneb
gaasi lõhna ja teatab sellest häirekeskusele.

Mis juhtub siis, kui midagi on läinud nii, nagu ei peaks minema
(allpool selgitan, mis on vingugaasi tekke põhjusteks) ja vingugaas on elukohas hakanud levima? Kui teil on paigaldatud
andur, siis on kõik lihtne: andur annab valjult häiresignaali, mis
võib tähendada ainult ühte: avage kiirelt aknad, lahkuge ruumist ja kutsuge päästjad!

Kasulik teada
Vingugaas on ohtlik ja võib mõjuda kahjulikult ka vähese
kontsentratsiooni korral. Vingugaasi suur sisaldus on eluohtlik
isegi siis, kui inimene viibib ruumis lühikest aega. Inimene võib
vingugaasi mõjul saada tõsiseid tervisekahjustusi, harvad ei
ole juhtumid, mis lõpevad surmaga.

Kuid vaadakem stsenaariumi, mis on kahjuks veel tänini iseloomulik paljudele eestimaalastele. Teil on korteris gaasiboiler,
kuid te olete gaasianduri paigaldamise lükanud pidevalt edasi.
Midagi aga läheb aga viltu ja vingugaas alustab teie vastu vaikselt oma rünnakut. Vingugaasil ei ole lõhna. Vingugaas on täiesti
märkamatu ja te ei tunne seda mitte mingil moel.

Kuidas tekib vingugaas?
Kui ahjul puudub korralik tõmme (suitsulõõr on ummistunud, ahjusiiber suletakse liiga vara, põlemiseks puudub kindel õhuvool),
söed jätkavad vähese hapniku korral hõõgumist, küte ei põle korralikult ära ja vingugaas võib levida köetavas ruumis, mõjudes
toksiliselt inimese organismile ja kutsudes esile vingumürgituse.
Peale selle võivad vingugaasi põhjustada korrast ära gaasiseadmed ja tõmbe puudumine, mille tulemusena on põlemiseks
vähe hapnikku või pole tõmme ventilatsioonišahtis kõige parem.

Vingugaasi sissehingamisel tunnete mitmeid järgnevaid sümptomeid (või kõiki korraga): peavalu, iiveldus, süda jätab lööke
vahele, unisus, teadvuse kaotus. Inimene, kes on hinganud sisse
teatud koguse vingugaasi, võib kaotada oma elukohas suunataju ja ei suuda abi kutsuda. Kuid kui esimesena tunnevad ennast
halvasti lapsed, siis on vanematel keeruline kahtlustada selle
põhjusena muud, kui mõnda viirust. Nii juhtus traagiliseks kujunenud 13. oktoobril, kui Tallinnas viis vingugaas endaga kaasa
kolme lapse elu…
Seda on raske meenutada ja see on hirmus näide, kuid see on
meile kõigile õppetunniks. Vingugaasiandur maksab keskmiselt
40 eurot. Elu on aga hindamatu.
Palun paigaldage vingugaasiandur omale koju juba täna. Ärge
viivitage sellega. Kui kellelgi on gaasiboileriga korteris elavaid
eakaid sugulasi, kellel ei ole võimalik endale andurit soetada,
siis palun kinkige see neile!

- Suitsuandur reageerib ainult ruumis levivale suitsule, mitte
vingugaasile. Vingugaasi olemasolu tuvastamiseks tuleb elukohta paigaldada vingugaasiandur.
- Esimesed vingugaasimürgituse tundemärgid on unisus ja
peapööritus. Nende avaldudes tuleks kohe avada aknad ja
uksed ning tuulutada hoolikalt eluaset. Sümptomitena võivad
lisanduda peavalu, südamepööritus, oksendamine, valud rinnus ja südame rütmihäired, kõhuvalu. Traagilisematel juhtudel
lõpeb asi surmaga. Kutsuge viivitamatult abi!
- Vingugaas on eriti ohtlik magavatele inimestele, kuna see
kutsub esile veel sügavama une, mis lõpeb surmaga.
- Igal juhul tasub vingugaasiandur panna igasse ruumi, kus
asuvad gaasiseadmed. Andur on soovitatav panna ka magamistubadesse ja ruumidesse, kus te viibite suurema osa ajast.
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Jõhvi tähistas Eesti Vabariigi 101. sünniaastapäeva
Eesti Vabariigi aastapäeva hakati Jõhvis
tähistama juba 22.
veebruaril. Jõhvi kontserdimajas toimus sel
puhul vallavanema
vastuvõtt, kus autasustati eriliste teenete
poolest silma paistnud Jõhvi elanikke ja
tunnustati 2018. aasta
parimaid sportlasi.
Vabariigi sünnipäeval,
24. veebruaril toimus
Vabadussõjas langenutele pühendatud
mälestussamba juures
pärgade paneku tseremoonia.
Pidulikus rongkäigus
suunduti hiljem Jõhvi keskväljakule, kus
asetati pärjad kindral
Tõnissoni monumendi
juurde. Pärast piduliku
osa lõppu olid kõik
kutsutud Uku Suviste
tasuta kontserdile,
mis toimus Mihkli kirikus. JT
Foto: Jevgenia Parv

foto: Aleksander Smirnov
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Kultuurikalender
Raekoja saalis
31. märts kell 13.00 Eakateklubi “Hõbejuus”
Kontserdimajas
15. märts kell 17.00 noortepidu “LIKE BOOM”
18.-20. märts k.10.00 Ida-Virumaa kooliteatrite festival
Kaupo Kikkase fotonäituse „Saja lugu”
Sada on maagiline number ja maagiline on ka ainukordne dokumentaalne „Saja lugu”, mis portreteerib
Kaupo Kikkase fotol ja Erki Pärnoja muusikas Eesti
inimeste hingemaailma ja olemust. Valmis ka raamat
„Saja lugu”, kus lisaks portreedele on raamatus
inimeste mõtted, mille on valinud ja kirja pannud nendega jutustustest Laur Kaunissaare.

Veebruaris
87
registreeriti 6 väikese Raissa Varol 2. märts
vallakodaniku sünd:
Valve Kruus 8. märts
Maria Averina
Janeli Juhkov
12. märts
Viktoria Kabanova
Ellen Kilp 14. märts
Anastassia Kabanova Valentina Kolmõkova
Mia Lvov
18. märts
Brennan Metskaev
Maie Kama 23. märts
Egor Andrejev
Ellen Pedanik
28. märts
Märtsis tähistavad
sünnipäeva
86
järgmised väärikas
Elma Vahtre 7. märts
eas vallakodanikud:
Vaike Kalle 30. märts
Aleksander Metslov
93
3. märts
Lehte Kollo 4. märts
Otto Mandel 23. märts
Maila Vallimäe
Leo Rood 29. märts
16. märts
85
92
Nina Mayorova
Bronislava
7. märts
Petrovitskaja 30. märts Kreete Variksoo
Johannes Vahemets
10. märts
27. märts
Nina Belyaeva
21. märts
91
Zoya Koba 24. märts
Helju Serebrjakova
Lembit Laanemets
5. märts
11. märts
Maimu Kajando
Viktor Urb 22. märts
10. märts
Heikki Elonen
Helmi Kukk 15. märts
31. märts
90
Valve Kuningas
26. märts
Aleksandra Jantšenko
30. märts

80
Maie Aru 5. märts
Militina Kubi 8. märts
Aleksandra
Bassenkova 10. märts
Veera Kulakova
89
13. märts
Nadezhda Bedulina
Liidia Poljakova
12. märts
17. märts
Ada Küttis 17. märts
Liudmila Savitskaya
Zinaida Ušakova
21. märts
21. märts
Robert Olt 2. märts
Anna Mikhaylova
Anatoli Kaurov
29. märts
10. märts
Harry Kärber 20. märts Jüri Jordan 13. märts
Alexey Ivliev 30. märts
75
88
Inna Plotnikova
Ekaterina Kuzmina
13. märts
18. märts
Hulda Lepisk 26. märts
Jevgenia Ossi
Harri Juuse 12. märts
20. märts
Victor Egorov
Aleksander Pupkevitš 18. märts
23. märts

Õnnitleme
juubilare!

Näitus jääb avatuks 31. märtsini.
6. märtsist on Jõhvi kontserdimajas avatud Kuzja Zverevi (Vladislav Kuznetsovi) maalinäitus „Minu mäng”.
Kuzja Zverev on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Vabagraafikute Ühenduse ja Eesti Maalikunstnike Liidu liige.
Osalenud rahvusvahelistel näitustel, graafikabiennaalidel ja -triennaalidel.
Mitmete näituste laureaat ning pälvinud 2015. aastal
aunimetuse Ida-Virumaa Kultuuripärl.
Näitus jääb avatuks 31. märtsini.
Jõhvi raamatukogus
15.03 Rahvusvahelise karikatuurinäituse “Juubel - Eesti
Vabariik 100” avamine.
25. 03 kell 14.30 töötuba “Lapiline Balti kett”
27.03 kell 16.00 töötuba “Tekstiilnukud”
Kaare tn. mälestuskivi juures
25. märtsil kell 17.00 Märtsiküüditamise mälestusminutid
Mihkli kirikus
25. märtsil kell 18.00 Mälestuskontsert “70 aastat märtsiküüditamisest”
Tammiku Rahvamajas

Jõhvi Keskraamatukogu kutsub külla!
16.03 Kevade on sala tulnud. Meisterdame kevadlilli
23.03 Teeme teatrit teatripäeval. Maski valmistamine
30.03 Suur lindude pesakastide meisterdamine koos Kaitseliidu
Alutaguse Malevaga
Pisipõnnid (1-2 a) raamatukogus iga kuu esimesel teisipäeval
kell 10.00
20.03 Maakondlik kirjandusviktoriin
Selgub võistkond, kes esindab Ida-Virumaad Tallinnas

Reedeti oleme uute raamatutega külas Jõhvi Põhikooli
raamatukogus

30. märtsil kell 13.00
Tammiku Rahvamajas
MAAKONNA MEMM 2019 valimised
Tantsuks mängib TAURI ANNI /Toomas Anni poeg
Pileti hind - 7 eur.
Piletid müügil Jõhvi Seltsimajas ja Tammiku Rahvamajas
Info telef.58587381
Kontserdimaja üritused
N 14. märts kell 19
Klaveriduo Argo & Arko
Arko Narits (klaver)
Argo Jentson (klaver)
N 21. märts kell 19
Adriano Banchieri. „La pazzia senile” („Vanadusnõtrus”)
Helen Lokuta (metsosopran)
Iris Oja (metsosopran)
Hortus Musicus
Kunstiline juht Andres Mustonen
K 27. märts kell 19.00
Novõje Russkije Babki («Новые русские бабки»)
Huumoriõhtu vene keeles
L 30. märts kell 19
„Taevalikud sõnumid”
Eesti Rahvusmeeskoor
Politsei- ja piirivalveameti orkester

