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Mis ootab ees Jõhvi raudteejaama? Uudised

Kaks vallaametnikku
lahkusid poolte
kokkuleppel töölt

Kunagi oli Jõhvi raudteevaksal vaksal selle
kõige otsesemas tähenduses – koos ootesaali,
piletikassa ja rongisõiduplaanidega. Praegu
näeb see nõukogude ajast järele jäänud
hoone mahajäetud välja, olles kui omalaadne
arhitektuuriline mälestusmärk kunagistele
aegadele.
Kahjuks on Eestit kahest
peamisest Vene suurlinnast
– Moskvast ja Peterburist –
külastavate rongituristide arvamus jaamahoonest pehmelt
öeldes ebameeldiv. Neil on
õigus, sest hoone on tänaseks
üsna viletsas seisus. Erinevatel
aastatel on Jõhvi võimud püüdnud probleemi lahendada, kuid
pole seda suutnud.
Üleminekuperioodil
jõudis
see sotsialistlikku realismi
esindav arhitektuuriansambel
riigi kätesse, sealt edasi riigiettevõtte Eesti Raudtee
omandisse, kus osutus raudteeettevõttele mittevajalikuks.
Abivallavanema Maks Kauri
sõnul on elanike ja valla
külaliste pahameel täiesti
mõistetav, sest näha sellist
kinnilöödud akendega hoonet
ei ole midagi meeldivate
killast. Eriti sellises linnas nagu Jõhvi. Seepärast on Jõhvi
uus vallavalitsus otsustanud
selle asjaga uuesti tegelema
hakata.
„Enne meid on poliitikud
püüdnud seda probleemi lahendada ja üritanud hoonega
midagi ette võtta, kuid seni
pole see neil õnnestunud.
Seepärast on linnavõim teinud
arendusüksusele ülesandeks
alustada riigivõimuga läbirääkimisi hoone võimalikuks
üleandmiseks vallavalitsusele.
Riik pole esialgu selle vastu,
kuid hoonet puudutavad läbirääkimised seisavad alles ees,“
selgitas Maks Kaur.
Raudteejaama valla omandisse üleandmine on üsna
pikaajaline protsess, mis hõlmab kirjavahetust, juriidilisi
akte, erinevaid otsuseid ja

Märtsi keskpaigas lõpetati
poolte kokkuleppel tööleping
Jõhvi vallasekretäri Piia Lipu
ja sotsiaalteenistuse juhi Sirli
Tammistega.
Otsust kommenteerib vallavanem
Martin Repinski:
„Käivad kuuldused, nagu oleks
tegemist poliitiliste muutuste
või kohtade vabastamisega
„omade jaoks“. Tegelikult ei
ole neil kuulujuttudel mingit
alust. Ükski volikogu liige ega
koalitsioonipartner ei ole mind
mõjutanud. See oli minu isiklik
otsus, mis lähtus valla edasisest
arengust ja selle elanike huvidest.
Jah, me loome oma meeskonda,
kuid me ei lähtu selle loomisel
mingisugustest poliitilistest
eelistustest, vaid ühisest nägemusest, mis puudutab Jõhvi
tulevikku,“ märkis Repinski.
Vabanevate kohtade täitmiseks ja
sobivate kandidaatide leidmiseks
korraldab vallavalitsus avaliku
konkursi. JT

lõpptulemusena vallavolikogu
heakskiitvat otsust. Tegemist
on ametliku asjaajamisega,
ilma milleta ei ole võimalik
otsust vastu võtta. Paraku
tähendab see, et antud otsuse ettevalmistamiseks ja vastuvõtuks võib aega kuluda
vähemalt pool aastat.
„Kahtlemata soovib avalikkus
näha hoones tegevust. Välja
on pakutud, et hoone võiks
kasutusele võtta näiteks muuseumina, noored on seal
näinud võimalust tegeleda
loominguga – korraldada performance`eid ja muud taolist.
Meie arvamuse järgi on igal
juhul ideaalis tulemas sinna
ootesaal ja kohvik. Selleks et
inimesed, kes ootavad rongi,
saaksid seda teha mugavates
tingimustes,“ sõnas Maks Kaur.

Jääle minek
on keelatud

Aeg-ajalt kerkib üles mõte,
et sellesse piirkonda võiks
varem või hiljem teha transpordikeskuse, mis koondaks nii
rongi- kui ka bussiliikluse. Veel
üheks võimaluseks on kaasata
erasektori investeeringuid ja
ehitada kohapeale restoran
ning hotellitoad.
„Sellesse linna piirkonda on
võimalik luua kontoripindu,
kus võiks asuda sellesama
raudtee esindus. Ühesõnaga
ideid on palju ja need on vaja
hoolega läbi mõelda,“ rääkis
abivallavanem.
Julgeid mõtteid on veelgi
– arhitektuuriüksus on pakkunud, et hoonest võiks kujundada niinimetatud linnaväravad. Kuidas see võiks
välja näha? Hoone säilitatakse
osaliselt. Raudteepoolne fassaad jäetakse alles, kuid
teisel pool säilib vaid trepiga

kaarvõlv. Tekib avatud ruum,
kus saab korraldada üritusi
ja
pakkuda
ettevõtjatele
võimalust pidada vabaõhu
kioskeid või kohvikut. Kõiki
ideid vaagitakse põhjalikult.

Vallavalitsus on omalt poolt
valmis tegema kõik selleks,
et hoone antaks üle Jõhvi
vallavalitsuse
omandisse.
Pärast seda, kui riik otsustab
hoone anda valla käsutusse,

on võimalik hakata otsima
lahendusi, mis määravad ära
hoone edasise saatuse.
Jevgenia Parv
Foto: Aleksander Smirnov

Alates 18. märtsist on keelatud
siseveekogude jääle minek
kõikjal Eestis. Keelu eesmärk
on ennetada õnnetusi ja säästa
inimelusid.
„Kevadised sulailmad on
muutnud jää väga hapraks ja
sellel liikumise eluohtlikuks,“
rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko
Virkala. On ääretult oluline, et
lapsevanemad hoiaks oma lastel
veekogude läheduses silma peal
ning räägiks nendega nõrga
jääga kaasnevatest riskidest.
Kalameestel tasub aga silmas
pidada, et ükski kala ei ole seda
väärt, et jätta veekogusse oma
elu.
Päästeamet võtab siseveekogude jääohutuse erilise
tähelepanu alla. Päästjad teevad
patrullkäike oma piirkonna
populaarsemate kalastuskohtade
juurde, et kontrollida keelu
täitmist ning end teadmatusest
ohtu panevaid inimesi hoiatada.
Vajadusel kaasavad päästjad
jääl viibimise keelu eirajate
korrale kutsumiseks ka Politseija Piirivalveameti. Jääle mineku
keelu tahtlikke eirajaid ähvardab
sunnimeetmete rakendamine,
väärteomenetlus ning rahatrahv.
Möödunud aasta kevadperioodil
märtsist maini uppus 8 inimest.
Kokku uppus 2018. aastal 43
inimest.
Päästeamet
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Martin Repinski
läheb Riigikokku,
kuid jääb endiselt
Jõhviga seotuks
Jõhvi vallavanem Martin Repinski, kes oli ainus
Jõhvist Riigikogusse pääsenud Jõhvi kandidaat,
otsustas jätkata oma tööd Riigikogus ning lahkub seoses sellega oma vallavanema kohalt.
Kommenteerides oma otsust, ütles Repinski ajalehele Jõhvi Teataja, et vaatamata muudatustele tegutseb
ta endiselt Jõhvi heaks.
„Meil on kujunenud välja aktiivne ja mõistlik
meeskond, kelle koostöö
sujub. Tänu sellele on meil
võimalik tegeleda süvitsi
Jõhvi jaoks tähtsate küsimustega. Mis puudutab
minu otsust võtta vastu
Riigikogu saadiku ametikoht, siis arutasin seda Jõhvi valla volikogu koalitsioonisaadikutega ja ka Jõhvi elanikega ning jõudsin järeldusele, et see
otsus on mõistlik ning kasulik meie piirkonnale.“
Vallavanem selgitas, et esiteks on meie maakonna esindajaid
(need, kes reaalselt maakonnas elavad) Riigikogus ainult kolm
(hääletustulemuste alusel). Teiseks on Jõhvi viimase aja jooksul
suutnud kaasata kaheksa miljonit eurot investeeringuid, mille
vool ei tohiks katkeda. Vajalik on, et riigi ja kohaliku omavalitsuse tihe ning edukas koostöö jätkuks.
„Oleme alustanud ettevõtjatega läbirääkimisi, et kaasata erasektori investeeringuid. Kõige efektiivsem on jätkata Jõhvi heaks
alustatud tegevustega Riigikogus,“ on Martin Repinski kindel,
nimetades kolm peamist suunda, mille nimel asub ta riigivõimu
esindajana tööle.
Esiteks Hariduse tänavale Jõhvi uue raamatkogu ehitamine,
milleks kulub kolm ja pool miljonit eurot. Sellist raha valla
eelarves ei leidu ning raamatukogu ehitamiseks läheb paratamatult vaja riigi toetust.

Õppus Kevadtorm tuleb taas
Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini õppuse Kevadtorm, millel osaleb rohkem kui 9 000
võitlejat Eestist ja liitlasriikidest.
Kolm nädalat kestval õppusel
kontrollib kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist koostööd
ja üksuste valmisolekut lahingülesannete täitmiseks. Õppusel on peamine treenitav üksus 1. jalaväebrigaad.
Tänavu langeb Kevadtormi
põhiraskus suuresti just Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harjuja Jõgeva maakondi. Õppuse
põhitegevus toimub Alutaguse,
Lüganuse, Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning
Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumitel. Kevadtormi intensiivseim
osa kestab 2.-10. maini.
Õppuse ajal liigub üle kogu
Eesti tavapärasest rohkem
kaitseväe- ja liitlaste tehnikat,
mis võib kaasa tuua ajutisi
liikluspiiranguid. Seetõttu palub tuleks õppuse toimumise
vältel olla liikluses tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida
muutuvaid liikluskorraldusi.
Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas
paukpadruneid, õppegranaate
ja valgusrakette. Olgugi et
Kevadtormil ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes
kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul
tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul
ise puutuda! Sellises olukorras jätke meelde leitud eseme

asukoht ja teavitage sellest
koheselt õppusel osalejaid või
häirekeskust telefonil 112.
Rasketehnika, lennuvahendite
ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud
helid võivad häirida nii lapsi
kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste
piirkondades mürapelglikud
loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

õnnetu juhuse tõttu saanud
kannatada, siis palub kaitsevägi fikseerida nii vahejuhtumi
kui võimalusel kahju tekitaja
(masina number, üksuse- või
kaitseväelase nimi) ning võtta
ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga,
kellega koostöös juhtum lahendatakse.
Informatsioon tuleb edastada
telefonil 5696 1267 või e-posti
teel kevadtorm@mil.ee.

Õppusel osalejad teevad omalt
poolt kõik võimaliku, et vältida kahjusid taristule. Paraku
pole alati võimalik kahjustusi
täielikult ennetada või välistada. Kui kellegi omand on

Kaitsevägi kaardistab tekkinud
kahjusid ka ise, märgistades
kahjustada saanud ala spetsiaalse kollase lindiga. Lindil
on välja toodud kahjustuse
identifitseerimiseks
vajalik

teave, mistõttu palume selliseid märgistusi omaalgatuslikult mitte eemaldada.
Kaitsevägi annab endast parima, et mitte liigselt häirida õppuse ala elanike argielu ja vajadusel olla olemas olukordade
selgitamiseks. Küsimuste ja
tagasiside korral pöörduge julgelt õppuse alal ringi liikuvate
„CIMIC“ märgistust kandvate
osalejate poole.
Võimaldades kaitseväe harjutada oma kodukandis, annate
sellega olulise panuse Eesti
riigikaitsesse.
Täname Teid toetuse eest
ja jääme lootma meeldivale
koostööle!
Kaitsevägi

Teiseks on vaja leida vahendid, mis aitaksid lahendada raudteejaama hoonega seotud küsimusi. Kolmandaks on vaja leida raha
suure jalgpalliväljaku ehituseks.
Martin Repinski tänas kõiki Jõhvi elanikke, kes näitasid üles
initsiatiivi ja toetasid Jõhvi arengut. Samuti neid, kes pakkusid
aruteludeks välja erinevaid ideid, ja neid, kes toetasid teda
Riigikogu valimistel. Ta toonitas veel kord, et panustab ka edaspidi valla arengusse, tehes pidevat koostööd valla juhtkonnaga.
Mis puudutab uut vallavanemat, siis lahkuv vallavanem tegi
ettepaneku nimetada sellele ametikohale praegune abivallavanem Maks Kaur. „Loodan, et vallavolikogu liikmed toetavad
minu ettepanekut,“ sõnas Repinski.
JT

JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht
Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda Printall
Foto : Rene Riisalu (Kevadtorm 2016)
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Eesti Asutav Kogu 100 ja Jõhvist pärit Eesti
rahvuslik suurkuju Peeter Põld
Sel aastal möödub 100 aastat Eesti Asutava
Kogu valimistest. Asutav Kogu oli esimene
Eesti rahva poolt valitud rahvaesindus, mille
põhiülesandeks oli Eesti Vabariigi põhiseaduse
väljatöötamine ja vastuvõtmine.

(õpetajate) kongressid. Temast
sai samal aastal asutatud Eesti
Õpetajate Keskliidu esimees.
Peeter Põld on kirjutanud palju
tõsiseltvõetavat haridusalast
õppekirjandust.

Asutava Kogu valimised toimusid 5.-7. aprillil 1919 kõikjal
Eestis üldise ja ühetaolise
hääleõiguse alusel ning salajasel
valimisel proportsionaalsuse
põhimõttel. Valimisõigus oli
mõlemast soost vähemalt
20-aastastel kodanikel. Seda
Eesti Vabariigi esimese demokraatliku
esinduskogu
valimise juubeliaastat tähistatakse sel aastal Eestis 5. aprillil, mil süüdatakse kõikides
Asutava Kogu rahvasaadikute
sünnikohtades mälestusküünal.
Ainuke Jõhvist kihelkonnast
pärit Asutava Kogu liige oli
Eesti
rahvuslik
suurkuju,
haridusja
riigitegelane,
teoloog Peeter Põld. Peeter
Põldu peetakse eestikeelse
koolihariduse rajajaks ja ülesehitajaks.
Jõhvi ja Jõhvi kihelkonnaga
seob Peeter Siegfried Nikolaus
Põldu tema sünnipaik, Puru
küla. Peeter Põllu isa oli Puru
külakoolis koolmeister, kes
enne Jõhvi kihelkonda asumist
töötas Pada vallas LääneVirumaal. Peeter Põllu ema
oli Rakvere mõisa kõrtsmiku

Peeter Põld oli Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu liige ja Eesti Vabariigi
Ajutise valitsuse esimene
haridusminister. Vabadussõja
puhkedes määrati ta Tartu
Ülikooli kuraatoriks. Tema
ülesandeks sai organiseerida
Tartu Ülikool rahvuslikuks
eesti ülikooliks. Tartu Ülikooli
kuraatoriks oli Peeter Põld
kaheksa aastat (1918–1925).
Teenete eest rahvusülikooli
loomisel ning arendamisel
tunnustati Peeter Põldu esimese eestlasena filosoofia
audoktori – dr. phil. honoris
causa – kraadiga 1927.aastal.

Jüri Eriksi tütar Juliane, kes
sai tolle aja kohta väga hea
hariduse Rakveres kõrgemas
tütarlastekoolis. Purusse asus
perekond paremate palgaolude
tõttu. Tulevase riigimehe sünnikohaks oli Jõhvi valla Puru
küla koolimaja, mis tänapäeval
on kahjuks hävinud. Perekonnas oli kümme last, neist Peeter
Põllu kõrval on tuntuim Harald Põld, kirikutegelane ja
piiblitõlkija ning mitmete keele
grammatikate autor.
Peeter Põld õppis Puru külakoolis, seejärel Rakvere
ja Narva linnakoolis ning
aastatel 1890-1898 Narva
gümnaasiumis. 1898. aastal
astus Peeter Põld Tartu Ülikooli usuteaduskonda, kus
teoloogiakandidaadi
kraadi
omandas
õpingute
järel
1907. aastal. Ometi loobus ta
kirikuõpetaja kutsest ja suundus haridusalale.
Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmeskonnas lävis Peeter Põld
paljude rahvusliku liikumise
ideoloogide nagu Jaan Tõnissoni, Villem Reimani, Oskar
Kallase ja paljude teistega.

Fotol Peeter Põld (fotokoopia
FFFRK arhiivist)
Juba üliõpilasaastail sidus
ta end paljude ühiskondlike
ülesannetega,
sealhulgas
karskusliikumisega ja töötas
Postimehe toimetuses.
Ülikooli lõpetamise järel oli
Peeter Põld aastatel 1908–
1918. esimese eestikeelse pedagoogikaajakirja „Kasvatus ja
Teadus“ asutaja ning toimetaja.

Kui Vene tsaaririigi valitsuse
1906. a määrus lubas asutada
rahvuskeelseid erakoole, sai
Peeter Põllust kümneks aastaks
Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi
(ENKSi) Tütarlaste Gümnaasiumi direktor.
Peeter Põllu eestvõttel toimusid 1917. a. aprillis ja
juunis esimesed rahvahariduse

Peeter Põld oli aktiivne poliitikategelane, Riigikogu I, III
ja IV koosseisu liige. Aastatel 1921-1930 oli ta ka Tartu
linnavolikogu esimees, kusjuures
kohaliku omavalitsuse tööd
tegi ta missioonitundest, tasu
saamata, suutes lepitada ja
ühendada erinevad poliitilised
jõud kodulinnas Tartus. Tema
isiklikus elus väärib märkimist
abielu Helmi Põlluga, nende
perre sündis 11 last.

Peeter Põllu elutee katkes
ootamatult.
Ta
nakatus
52-aastasena Võsul puhkusel
olles tüüfusesse ning suri
haiguse tagajärjel Tartu ülikooli sisehaiguste kliinikus
Toomemäel. Riigimees saadeti
viimsele teekonnale Tartus 4.
septembril 1930 ja on maetud
Tartu Pauluse kalmistule.
Matusepäeval langetati Pika
Hermanni tornis tema auks
sini-must-valge trikoloor poolde vardasse ning Toompea
lossi Valge saali akendel põlesid mälestusküünlad.
2019. aasta on eesti keele
aasta, mil arvukate sündmuste
ja tegevustega väärtustatakse
eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi.
Peeter Põld kuulus põlvkonda,
kes pani aluse omariikluse
tekkele. Ta oli Eesti Vabariigi
silmapaistev kultuuri- ja ühiskonnategelane, aatemees, jõuline ja aktiivne tegutseja, kellest on
palju eeskuju võtta ka tänapäeval.
Tema pronkskuju seisab Tartus,
Haridus- ja Teadusministeeriumi
ees, kuid Peeter Põllu mälestuse
jäädvustamist väärib ka Jõhvi
suurmehe sünnikohana, seda
enam, sest Jõhvi Gümnaasium
tähistab sel aastal oma 100.
aastapäeva.
Anne-Ly Reimaa
Jõhvi Muuseumi Seltsi esimees

Jõhvi Muuseumi Selts korraldab 18. aprillil kindral Aleksander Tõnissoni sünnipäevale
pühendatud konverentsi „Vabadussõja kangelasi mälestades“
Eesti Vabariik 100 tähistab sel aastal Vabadussõjaga seotud
sündmusi. Vabadussõja 100. aastapäeva meenutamiseks ja
mälestamiseks toimub Eestis sel aastal mitmeid sündmusi
ja tseremooniaid. Mööda omaaegset lahingutegevuse marsruuti sõidab ka soomusrong, mis on Jõhvis raudteejaamas
hilissügisel, 21.-30. novembril 2019.
Jõhvi Muuseumi Selts korraldab 18. aprillil Jõhvi Vallavalitsuse
saalis kindral Aleksander Tõnissoni sünnipäevale konverentsi
„Vabadussõja kangelasi mälestades“. Konverents on pühendatud kindralmajor Aleksander Tõnissoni (17.04.1875-30.06.1941)
144. sünnipäevale.
1919. aasta tõi kaasa Vabadussõja lahingud, mis muutsid oluliselt
sõja käiku. Sel ajal juhatas Viru väerinda kindral Aleksander
Tõnisson. 16.jaanuaril 1919 toimusid ägedad lahingud ka Järve,
Kohtla, Pagari ja Sompa külas. Jõhvi lähistel toimunud Pagari

lahing tõi kaasa Jõhvi vabastamise, mis omakorda avas tee
Narva tagasivõitmisele. Selles lahingus võitles koos eestlastega
Viru rindel ka baltisakslastest koosnev Balti pataljon ja 5.
jalaväepolgu ülem polkovnik Nikolai Reek. Jõhvi vabastamisel
oli suur osa ka Jõhvi Kaitseliidu võitlejatel. Pagari lahing on üks
vähestest Vabadussõja lahingutest, mille ümmargusi aastapäevi
tähistatakse tänapäeval lahingurekonstruktsiooniga.

Vabadussõda oli sõda Eesti iseseisvuse kaitseks ja kindlustamiseks 28. novembrist 1918. aastal kuni 3. jaanuarini 1920. aastal
Nõukogude Venemaaga. 1919. aasta juunis ja juulis toimus
lahingutegevus peamiselt Lõuna-Eestis Landeswehri vastu.
Vabadussõja tulemusel tõrjuti Punaarmee Eestis välja ja
Tartu rahulepinguga 2. veebruaril 1920 tunnustati Eesti riiklik
iseseisvus.

Konverentsi ettekanded tutvustavad Soomusrongi nr.1 patareiülem leitnant Reinhold Sabolotny tegevust ja Sabalotnyde
suguvõsa ajalugu Iisakus ning Soome vabatahtlike tegevust
Virumaal 1919.aastal. Samuti antakse ülevaade Järve ja Pagari
lahingutest 1919.aasta jaanuaris.
Konverentsi korraldab Jõhvi Muuseumi Selts koostöös Kaitseliidu
Alutaguse maleva ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega.
Konverentsi toimumist toetavad Jõhvi Vallavalitsus, Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp ja Jõhvi Muuseumi Selts.

Konverentsi täpsem ajakava on leitav Jõhvi Muuseumi Seltsi
kodulehel: http://johvimuuseum.ee/aleksander-tonissonikonverents-2019/
Ülevaade Vabadussõja käigust EV100 kodulehel:
https://www.ev100.ee/et/vabadussoda-100
Anne-Ly Reimaa
Jõhvi Muuseumi Seltsi esimees

Laterna Magica pakub amatöörfilmide huvilistele põnevat filmivalikut
Laupäeval, 6. aprillil näevad amatöörkino austajad Jõhvi kinos laialdast lühifilmide valikut,
mis on valminud erinevates žanrites. Nii nagu
varasemalt toimub kevadeti juba traditsiooniliseks
kujunenud filmifestival Laterna Magica.
Jõhvi kontserdimaja kinosaalis
näidatakse XII rahvusvahelise
harrastusfilmide festivali Laterna
Magica 2019 filme. Festivali
korraldab Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus. Kõik filmid on huvilistele
tasuta.
Filmifestival Laterna Magica viidi
esimest korda läbi 2008. aastal, mil
kultuuri- ja huvikeskusesse tööle
asunud uute töötajate algatusel
otsustati ära kasutada võimalusi,

mida uue kontserdimaja valmimisega kaasnenud kino pakkus.
„Nägime, et noortel on kino vastu
küllaltki suur huvi, paljud filmivad
ise asjaarmastaja tasemel, kuid
mitte kusagil ei ole neid filme
näidata. Tahtsime noori toetada
ja anda neile võimalus kuulata
professionaalide arvamust, näidata
oma töid ja saada tunnustust,“
rääkis festivali üks korraldajatest
Anna Maskajeva.

Aastal 2008 laekus konkursile
kõigest 19 tööd, kuid korraldajad
tunnistasid, et nad olid isegi
selle üle õnnelikud. Tosina aasta
jooksul on festival laienenud mitte
ainult filmivaliku vaid ka osalejate
geograafilise mitmekesisuse poolest – töid laekub nii Eestist kui
ka Venemaalt, Euroopast ja isegi
Ameerika Ühendriikidest.
„Me ei ole osalejate vanusele
kunagi mingisugust piirangut
seadnud. Tähtis on mahtuda ajalistesse raamidesse. Nõrgemad
tööd me muidugi võtame pärast
ülevaatamist kavva konkursiväliselt,“ selgitas Maskajeva,
märkides, et tegemist on ju ikkagi
asjaarmastajatele mõeldud kinofestivaliga, kus ei oodata kõrget

professionaalsust.
„Meil ei ole tehnilisi nõudmisi.
Filmida võib kas või mobiiltelefoniga,“ sõnas Maskajeva.
Peamine tingimus on, et filmi
pikkus ei tohi ületada kümmet
minutit. Töid võib esitada erinevates žanrites. Traditsioonilised nominatsioonid on:
- Dokumentaalfilm (film peab
kajastama huvitavaid seiku
või inimesi, kultuurisündmusi,
teaduslikke fakte või hüpoteese);
- mängufilm – filmis peab olema
olemas: teema, idee ja etteantud
ülesande lahendus (mida autor
sellega öelda tahtis);
- muusikaline videoklipp;
- animafilm;
- reklaamklipp;

vastavust, muusikalist kujundust. Laste töid, mis on
loodud kuni 14-aastaste
osalejate poolt, hinnatakse
eraldi arvestuses. Igas kategoorias antakse välja
kolm parimat filmi (I, II ja
III koht). Festivali grand
prix` pälvib kõikide filmide
seast välja valitud parim
film. Asjatundlik žürii valib auhinna saavad filmid
Režissöör ja 2013. aastal žüriisse kuulu-nud
Aljona Suržikova (vasakul) ja kor-raldaja Anna välja võttes arvesse kõiki
hindamiskriteeriumeid.
Maskajeva. Foto: Jevgenia Parv
6.
aprillil
näidatakse
- „Tähelepanu! Kaamera! Võte!“ filme kinos Amadeus (Jõhvi
kontserdimaja). 21. aprillil toi(žanrita filmid)
kontserdimajas
autasusAsjatundlik žürii võtab hindamise mub
aluseks kriteeriumid, mis ar- tamistseremoonia, kus pärjatakse
vestavad žanrile ja teemale võitjaid.
Jevgenia Parv
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Jõhvi saavutas talimängudel tubli viienda koha
Märtsi alguses toimusid Kadrinas
traditsioonilised Eesti omavalitsuste
talimängud, mis viidi läbi juubelihõnguliselt
35-ndat korda.
Jõhvi saavutas mängudel
väärika tulemuse – üldises
arvestuses oli vald viiekümne
omavalitsuse seas viiendal
kohal. Eelmisel aastal saavutas Jõhvi nendel samadel
mängudel 23. koha. Üldises
arvestuses moodustasid esineliku Rae vald, Tartu, Viljandi
ja Saue vald. Jõhvit esindas
kokku 53 sportlast.
Talimängudel võisteldi üheksal
erineval spordialal, millest
enamiku hõlmasid suusaalad.
Suur osa sportlastest võttis osa
murdmaasuusatamise võistlustest, kus osales kokku 470
võistlejat.
Eraldi arvestuses võistlesid
omavahel vallajuhid (nende
tulemused läksid arvesse
üldises arvestuses). Jõhvi
valda esindas võistlustel abivallavanem Aleksei Naumkin,
kes saavutas 33 omavalitsuse
esindaja seas kokkuvõttes
neljanda koha. Peale Naumkini
olid vallavalitsuse eest väljas
veel valla spordispetsialist
Helen Mast ja vallavara spetsialist Jevgeni Fedorenko.
Vallavalitsus hindab talimängudel saavutatud tulemusi
väga heaks.
„Eelmisel aastal olime 23.
kohal. Kahjuks ei olnud meil
võimalik võtta osa kõigist

kohustuslikest programmidest.
Sel korral olid meie sportlased
aktiivsed ja esinesid väga
hästi,“ rääkis Jõhvi Teatajale
spordispetsialist Helen Mast.
Heleni sõnul on omavalitsus
neil mängudel „liikumapanevaks jõuks“, kuna peab
läbirääkimisi sportlastega, kes
lõpuks meeskonna moodustavad.
„Meeskonnas võivad olla
Jõhvi elanikud, kuid samuti
valla territooriumil töötavad
inimesed. Peale selle võivad
osa võtta meie spordiklubide
esindajad. Mida annavad meile
need võistlused? Esiteks on
tähtis kutsuda osalema nii
professionaalseid sportlasi
kui ka asjaarmastajaid, et neil
avaneks ühesugune võimalus
esindada väljapool valda oma
kodupiirkonda,“ rääkis Mast.
„Teiseks on see teatud mõttes reklaam kohalikele omavalitsustele ja kus Jõhvil on
võimalus ennast heast küljest
näidata,“ sõnas Mast.
Talimängudel võisteldi suusaaladel, mäesuusatamises (mäesuusk ja lumelaud), lauatennises,
meest ja naiste korvpallis, males,
kabes, ujumises ja vallajuhtide
võistluses.
Kui meeskonnal ei olnud
vallajuhti (selleks võis olla

vallavanem, linnapea, abilinnapea jne) välja panna,
võeti üldisest arvestusest automaatselt maha seitse punkti.
„Tegemist on sellise kavala
sammuga, mis ahvatleb vallajuhte mängudest osa võtma.
Seda selleks, et vallavalitsuse
esindajad teaksid, mis mängudel toimub ja et neil oleks
huvi mängude ajaks sinna
kohale sõita,“ selgitas Helen
naeratades.
Aleksei Naumkin, kes näitas
juhtide
arvestuses
väga
head tulemust (ta sai näiteks
täpsuslaskmises teise koha
ja jagas esikohta kolme

omavalitsusjuhiga
ronimisseinal ronimises), rääkis, et
lasi õhupüssist üldse esimest
korda. Mis puudutab ronimist,
siis selles aitas teda temaga
kaasas olnud… viieaastane
laps.
„Juba laskmisvõistluse ajal
märkasin, et laps on jäänud
uniseks. Hiljem ronima minnes
oli mul peas vaid üksainus
mõte, et pean võistluse
võimalikult kiiresti läbi tegema, kuna laps oli väsinud
ja meil oli aeg koju minna,“
lausus Aleksei. Muutudes
tõsisemaks avaldas ta lootust,
et järgmisel aastal suudab

meeskond oma tulemust veelgi
parandada.
„Soovime, et Jõhvis viidaks
läbi senisest enam suuri spordiüritusi.
Tahame sportlastele omalt
poolt pakkuda võimalusi võtta
osa rahvusvahelisel tasemel
toimuvatest võistlustest.
Meil on probleeme, millest
üks puudutab sportlastele
võimaliku öömaja pakkumist.
Kuid me peame ettevõtjatega
väikese hosteli rajamiseks
läbirääkimisi, et tulevikus
see probleem laheneks. Peale
selle on meil kavas ehitada
50 meetri pikkuste radadega

bassein, kus oleks treeningute
läbiviimiseks olemas kõik
võimalused,“ rääkis Naumkin.
Helen Mast tuletas meelde,
et käesoleval suvel ootavad
ees
suvemängud,
mis
viiakse läbi juulis Tartus.
Seal võistlevad omavahel
kohalikud omavalitsused ja
maakonnad.
Omavalitsuste
suvemänge viiakse läbi iga
nelja aasta tagant. Helen Masti
sõnul on valla eelarvesse juba
planeeritud vahendid selleks,
et kohalikud sportlased saaksid
nendest mängudest osa võtta.
Jevgenia Parv

Spordiuudised
Kergejõustik
Šiauliais (Leedu) toimusid Baltimaade meeskondlikud
meistrivõistlused mitmevõistluses klassides U18 ja U20.
Üldises arvestuses võidutses Eesti meeskond, kes kogus
51 194 punkti.
Teise koha saavutas Läti meeskond 48 109 punktiga ja
kolmanda koha Leedu meeskond 44 403 punktiga.
Naiste vanuseklassis U18 esines edukalt Jõhvi klubi Visa
esindaja Pippi Lotta Enok, kes saavutas viievõistluses viienda
koha. Sportlane kogus kokku 3778 punkti, võites kaks ala
viiest – 60 meetri tõkkejooksu (ajaga 8,70 s) ja kuulitõuke
(12,22 m). Kaugushüppes ja 1000 meetri jooksus näitas Jõhvi
klubi kasvandik kolmandat tulemust. Üksnes kõrgushüppes ei
tulnud ta esimese kolme hulka, olles kuues tulemusega
1 meeter ja 60 sentimeetrit.
Viievõistluse vanuseklassi U18 üldarvestuse võitis leedukas
Atene Šliževitšute tulemusega 3857 punkti.

Korvpall
Ida-Virumaa korvpalli esimese liiga meistrivõistluste
kaheksandas voorus kohtus Jõhvi meeskond BC Karjamaa
Kohtla-Järvel Kohtla-Nõmme klubiga ja kaotas tasavägise
kohtumise kõigest ühe punktiga – 94:95 (27:23, 23:26, 18:21,
16:14, 10:11). Jõhvi meeskonna koosseisus osutusid kõige
tulemuslikumateks mängijateks Karel Laanemets ja Taniel
Šapovalov, kes kogusid vastavalt 28 ja 27 punkti.
Enne kahte allesjäänud vooru, mis toimuvad 31. märtsil,
on Karjamaa kahe võidu ja kuue kaotusega üldtabelis 11
meeskonna seas üheksandal kohal.

Aleksandr Serõnile (5) ja pronks Valentin Krehhovile (4). Neile
järgnesid Heino Int (3) ja Valeri Kondratjuk (2).

Koroona
Jõhvi spordihallis toimusid valla lahtised koroona
meistrivõistlused, kus omavahel võistlesid segapaarid. Turniiri
võitis võistluspaar Jüri Mironjuk – Aadi Kikerpill. Teise koha
saavutasid Viljar Mehik – Olav Karu ja kolmanda koha Uno
Leppik – Tauno Jõgiste.
Turniiril osales üheksa paari.

Taekwondo
Tallinnas toimus taekwondo rahvusvaheline meeskondlik
turniir Hvarang Cup, millest võttis osa 30 meeskonda
Eestist ja Lätist. Klubist Kwon võitsid turniirist osa neli
meeskonda, kellest kaks jõudsid pjedestaalile ja näitasid häid
tulemusi neljal taewondo võistlusalal (kompleksharjutused,
kahevõitlused (sparring), spetsiaalne hüppetehnika ja jõuline
purustamine).
14-15aastaste sportlaste arvestuses võidutses klubi Kwon
meeskond, kuhu kuulusid Denis Paulauskas (Kohtla-Järve),
Georgi Matvejev (Jõhvi vald), Aleksei Efimov (Kohtla-Järve),
Ilja Kiseljov (Alutaguse vald), kes pälvisid karika ja kuldmedalid.
Vanuserühmas 12-13 aastat sai klubi Kwon pronksmedali.
Sellesse koosseisu kuulusid Maksim Juhkam (Sillamäe),
Nikita Moissejev ja Ivan Kiseljov (Alutaguse vald).
Poisse treenivad Inga Palu, Igor Aleksandrov ja Denis Lomasko.
Hvarang Cup on sportlastele ettevalmistavaks turniiriks
aprilli alguses Itaalias toimuvatele Euroopa taekwondo
meistrivõistlustele.

Kabe

Võrkpall

Jõhvi seltsimajas toimusid Jõhvi valla lahtised
meistrivõistlused välkkabes, millest võttis osa viis osalejat.
Jõhvi kabemeistriks tuli Vello Velbaum (6 punkti), hõbe kuulus

Lõppes võrkpalliturniir Põlevkivi Volle 2019, mille finaal toimus
Jõhvi spordihallis. Hooaja võitjaks tuli Krabuli Küte, kes võitis
Narva karjääri võistkonda finaalseerias, kus mängitakse kahe

võiduni, kahel korral tulemusega 3:1 ja teise mängu 3:2.
Meeskonna Krabuli küte eest mängisid hooaja vältel Külli
Stroo, Toomas Stroo, Madis Volt, Kristjan Palm, Taavi Põllu,
Talis Põllu, Taivo Valdur, Margus Hindreus, Stanislav Gruzdev,
Robert-Roland Uusmaa.
Kolmanda koha pälvis Estonia kaevanduse võistkond.
Võitjatele anti üle medalid ja mälestusmeened. Meeskondade
autasustamisel osales Eesti Energia spordiklubi juhatuse liige
Aksel Ers.

Suusasport
Narvas toimus kaheksas ja ühtlasi ka viimane Ida-Virumaa
argipäeva suusaõhtute etapp. Võitluste kavas oli jälitussõit
distantsidel 1 km, 2,5 km ja 5 km. Pärast võistlust võeti kokku
suusahooaja tulemused ja autasustati kõikide vanuseklasside
võitjaid.
Üldises arvestuses oli võitjate seas ka SK Alutaguse/SK Jõhvi
esindajaid. Erinevates vanuseklassides võidutsesid Marten
Virkebau (M8), Andero Virkebau (M12). Vanuseklassides M16 ja
M50 saavutasid teise koha vastavalt Stivert Pulk ja Viktor Bõkov
(Jõhvi).

Jalgpall
Jalgpalliklubi Dina osales kahepäevasel lasteturniiril Sillamäel,
kus võisteldi erinevates vanuseklassides. Jõhvi klubi Phoenix
võitis vanuseklassis 2010.
Meeskonna treener Vitali Vaštšenko: „Olime selle turniiril
esindatud kahe meeskonnaga, sest tahtsime anda kõigile
lastele võimaluse mängida nii palju, kui võimalik. Turniir oli
väga tasavägine, saavutasime võidu tänu löödud ja sisse lastud
väravate võrdlusele. Lapsed pingutasid võidu nimel ja näitasid,
mida me neile õpetanud oleme. Treenerite eesmärgid said
täidetud. Eraldi tahaks tänada vanemaid nende toetuse eest.“
Sekundomer.ee
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Jõhvi võõrustas taas Ida-Virumaa kooliteatrite festivali
Kolme päeva jooksul,
18.-20. märtsil toimus traditsiooniline
Ida-Virumaa kooliteatrite festival.
Festival toimus Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuses juba
kuuendat korda. Festivalist
võtsid osa 1.-12. klassi õpilased koolidest, ringidest
ja maakonna huvikoolidest. Kõigil, kes pälvisid
esikoha, avaneb võimalus
osaleda üleriigilisel kooliteatrite festivalil.
Võitjad:
Vanusegrupp 1.-4. klass
I koht – Narva laste
loomemaja teater-stuudio 16. komnata etendus
„Пропала шишкa“, lavastaja Vitali ja Olga Katuntseva.
II koht – Jõhvi vene põhikooli näitetrupi etendus
„Как котенок научился
мяукать“, juhendaja
Tatjana Laada.
III koht – Jõhvi kultuuri- ja
huvikeskuse teatrikollektiivi Ekspromt etendus
„Волк в сапогах“, juhendaja Urmas Laada.
Vanusegrupp 5.-9. klass
I koht – Sillamäe

vanalinna kooli teatritrupi
etendus „Неопознанные
пришлендры“, juhendaja
Irina Parhomenko.
II koht – Jõhvi vene põhikooli näitetrupi etendus
„Под маской“, juhendaja
Tatjana Laada.
III koht – Jõhvi kultuurija huvikeskuse kooliteatri etendus „Kohkumatud
lapsehoidjad“,

juhendaja Raili Tamm.
Vanusegrupp 10.-12. klass
I koht – Kohtla-Järve Järve
vene gümnaasiumi etendus „В мире животных и
людей“, juhendaja Tajana
Kundozjorova.
II koht – Narva laste
loomemaja teaterstuudio 16. komnata etendus „Требуется мама“,

juhendajad Olga ja Vitali
Katuntsev.
III koht – Ida-Virumaa
kutsehariduskeskuse
Narva õppekoha teatri
Underworldi etendus
„Лекарь поневоле“,
juhendaja Anna
Tereštšenko.
Jevgenia Parv,
fotod: Alexander Smirnov

Noored säravad tantsijad tegid Jõhvis ilma

15. märtsil toimus Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuses noorte õhtu
„Like boom!“, kuhu
kogunesid Jõhvist ja
selle ümbrusest kõik,
keda noorte tants ei
jäta ükskõikseks.
Varasemalt pidid osalejad
valmistama ette tantsuka-

va, salvestama selle videole ja saatma video žüriile ülevaatamiseks (ühes
tantsus võis osaleda kuni
neli tantsijat). Kohapeal
esitati tantsud juba live`is
ja asjatundlik žürii valis
nende seast välja parimad.

Maksim Nikolajev ja Andrei
Medvedski.
Tegemist on professionaalsete akrobaatidega, kes
on oma alaga tegelenud
üle 15 aasta ja esindanud
Eestit rahvusvahelistel
võistlustel.

Õhtu külaliseks olid
mitmed tuntud tantsijad,
nagu näiteks AN2M-i
(Tallinn) esindanud

Tantsijad püstitasid
Guinnessi rekordi 2016.
aastal ja nad on olnud
suurtel tantsulise

akrobaatika võistlustel
mitmel korral finaalis,
seda nii Eestis kui ka mujal
Euroopas.

mis on seotud akrobaatika,
võimlemise ja tantsuga,
mille puhul toimuvad kõik
liigutused õhus.

Peale selle näitasid oma
meisterlikkust postitantsu
maailmameistrid (õhusport) Aleksandra Zaharova
ja Vladlena Kotenko klubist
Adlant.
Õhusport on vaatemänguline arenev spordiliik,

„В JUST DANCE battle`ist“
võttis osa 17 inimest,
võitjateks kuulutati:
„BEST JUST DANCER“ –
Eva Ištšik
„MEGA JUST DANCER“ –
Diana Semjankova
„COOL JUST DANCER“ –

Mark Vohro
„JUST DANCE“
videokonkursi võitjad:
„BEST JUST DANCE“ –
Impulss
„MEGA JUST DANCE“ –
Viis tähte
„COOL JUST DANCE“ –
Jõhvi põhikool
Jevgenia Parv
Foto: Igor Parv
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Kultuurikalender
Raekoja saalis

31. märtsil kell 13.00 - Eakateklubi “Hõbejuus”
7. aprillil kell 13.00 - Eri rahvuste klubi “Landõs”
28. aprillil kell 13.00 - Eakate klubi “Hõbejuus”
Vallavalitsuse fuajees
5. aprillil kell 11.00 Riigikogu 100. Näituse “Haridus- ja riigitegelane Peeter Põld” avamine ja mälestusküünla süütamine
Kontserdimajas
6. aprillil kell 11.00 XII rahvusvahelise harrastusfilmide festivali “Laterna magica” filmide ülevaatus
14. aprillil kell 12.00 Jõhvi laste-ja noorte lauluvõistlus“
Jõhvi laulukevad 2019”. Kaastegevad Jõhvi sõpruslinnade
Ogre ja Kingissepa laululapsed.
21. aprillil kell 14.00 XII rahvusvahelise harrastusfilmide festivali “Laterna magica” auhinnagala
27. aprillil kell 14.00 Kontsert “150 aastat puhkpillimuusikat
Jõhvist”
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.
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.
Keskväljakul

Keskväljakul

20. aprillil kell 12.00 Tõnissoni perepäev
Jõhvi Linnagaleriis

Jõhvi Vallavalitsus

korraldab konkursi IT spetsialisti töökoha täitmiseks.
IT spetsialisti eesmärk on koostöös Jõhvi Vallavalitsuse IT-spetsialistiga Jõhvi valla hallatavate asutuste: Jõhvi Lasteaiad kolm
maja), Jõhvi Keskraamatukogu, Jõhvi Spordikooli, Jõhvi Kunstikooli, Jõhvi Muusikakooli, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse, sh Jõhvi
Noortekeskuse, Jõhvi Sotsiaalmaja ja Jõhvi Eakate Päevakeskuse
infosüsteemide pideva tõrgeteta toimimise tagamine, infosüsteemide ja -tehnoloogia arenduste juurutamine ja igakülgse abi
osutamine hallatavate asutuste IT kasutajatele.
Nõuded kandidaadile:
* omama IT alast kõrgharidust või olema keskharidusega ning
vähemalt kaheaastase IT alase töökogemusega;
* omama teadmisi infosüsteemidele kehtestatud riiklike nõuete
osas ning olema orienteeritud nende elluviimisele;
* valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
* omama teadmisi ISKEst ning olema valmis seda oma töövaldkonnas rakendama
* omama algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet osaleda
uute lahenduste välja töötamisel, neid rakendada ning töötada
iseseisvalt ja initsiatiivikalt;
* 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,
kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma
töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata
takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele
tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
* kirjalik avaldus;
* töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
* elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
* motivatsioonikiri tulevasest tööst IT spetsialistina;
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Konkursi kontaktisik on Aigi Kullerkupp, e-posti aadress aigi.
kullerkupp@johvi.ee. Dokumendid esitada eesti keeles hiljemalt
2. aprill 2019 kella 16.30ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn,
Kooli 2, posti-indeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse IT
spetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile
johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3750.

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,
a 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.
Konkursi kontaktisik on Martin Repinski, e-posti aadress
martin.repinski@johvi.ee.
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.

5.03.-31.03.2019. - Maret Suurmets Kuura
maalide näitus “Teel”
8.01. – 30.01. 2019. - Eduard Zentsiku viimaste
aastate tööde ekspositsiooni „Maagia“.
4.04 – 30.04.2019. - Gennadi Jeltsovi juubelinäitust “Aja jooned” (maal, graafika)
Jõhvi raamatukogus
28. märtsil kell 17.30 AVALIK INTERVJUU: kohtumine spordilegendi ENN SELLIKUGA. Intervjueerib Põhjaranniku
peatoimetaja Erik Gamzejev.
1. aprillil kell 17.30 AVALIK INTERVJUU: kohtumine raamatu
“Põrgu katlakütja: Simson von Seakylli elu ja võitlused”
peategelase Aivar Simsoniga. Intervjueerib Jõhvi keskraamatukogu teenindusjuht Tiia Linnard.
8. aprillil kell 16.00 - õmblemise töötuba.
22. aprillil kell 16.00 - õmbelmise töötuba.
10. aprillil kell 16.00 - tekstiilist kaunistuste töötuba.
24. aprillil kell 16.00 - tekstiilöist kaunistuste töötuba.
23. aprillil kell 18.00 - raamatu ja roosi päeva tähistamine
romantilise luulekavaga. Esinevad Kärt Kross-Merilo ja Georg
Merilo. Üllatusesinejaks muusik!
27. aprillil kell 10.00 -16.00 - raamatulaat.
Armastatud pillilugusid mängib Reeni Painik.
Tammiku Rahvamajas
30. märtsil kell 13.00
MAAKONNA MEMM 2019 valimised
Tantsuks mängib TAURI ANNI / Toomas Anni poeg
Pileti hind - 7 eur.
Piletid müügil Jõhvi Seltsimajas ja Tammiku Rahvamajas
Infotelefon 58587381
Kontserdimaja üritused
L 30. märtsil kell 19.00 Pärt Uusberg „Taevalikud sõnumid”
Eesti Rahvusmeeskoor
Politsei- ja piirivalveameti orkester
P 7. aprillil kell 17.00 Kontserdisari „Vene salong”
Pavlo Balakin (bass), Sten Lassmann (klaver)
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

