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Jõhvis avatakse veel üks
sõimerühm

Tulge valima!
3. märtsil 2019. aastal
toimuvad Riigikogu
valimised. Kutsume üles
kõiki hääleõiguslikke
kodanikke valimistel
kindlasti osalema.
Esmane ja kõige peamine põhjus, miks tasub
minna valimisjaoskonda
ja hääletada (kui te ei
väljenda oma tahet
elektroonilise hääletussüsteemi kaudu), on
see, et õigus hääletada
ja õigus valida oma
maailmavaate järgi on
põhiseadusega antud
kõigile Eesti kodanikele.
Antud õiguse kasutamine annab võimaluse osaleda riigi
juhtimises, mõjutada
seadusandlikku võimu ja
isegi muuta seda.

Jõhvis ei ole lasteaiakohtade saamine
kujunenud eriti teravaks probleemiks, kuid
sellest hoolimata seisavad praegu kolm
last sõimekoha ootejärjekorras. Probleemi
lõplikuks lahendamiseks plaanib vallavalitsus
uuel õppeaastal avada veel ühe sõimerühma.
Abivallavanema
Aleksei
Naumkini sõnul lepiti pärast pikki läbirääkimisi ja
arutelusid kokku ühe ruumi
remondis lasteaias Kalevipoeg,
kus tulevikus luuakse rühm
kõige väiksematele lastele,
kelle vanemad peavad pärast
lapsehoolduspuhkust või vanemahüvitise lõppemist tagasi
tööle minema.

kus arutasime võimalust suurendada ajutiselt laste arvu
olemasolevates rühmades ja
võtsime vastu otsuse, et kaks
last saavad koha lasteaias
Pillerkaar ja üks Kalevipojas.
Sellega laheneb probleem kolme ootejärjekorras oleva lapse
jaoks. Loodan, et uue rühma
avamisega enam järjekorda ei
teki,“ selgitas Naumkin.

„Oleme eelarves selle jaoks
näinud ette vahendid summas
73 043 eurot, mis hõlmab
remonti ja lasteaiaõpetajate tasu.
Enne seda, kui rühm avatakse,
tahaksime aga väga lahendada
nende vanemate probleemi,
kelle laps peaks vanuse järgi
käima sõimes, kuid kellel ei ole
õnnestunud oma lapsele kohta
saada. Selleks kohtusime Jõhvi
lasteaedade
hoolekogudega,

Peale selle otsustas vallavalitsus võtta kasutusele spetsiaalse programmi ARNO,
mis võimaldab lasteaiakohta
taotleda elektrooniliselt.
„Kuna lapsevanemad on küsinud, millistel alustel käib
lasteaia ootejärjekorra kohtade
jaotamine ja kui läbipaistev see
on, otsustasime võtta kasutusele
spetsiaalse programmi laste

Valimistel osalemine
näitab, et riigis toimuv ei
jäta meid ükskõikseks.
Kodanike võim ei ole
deklaratiivne, vaid
tõeline.
elektrooniliseks
registreerimiseks. Seda programmi
kasutavad edukalt mitmed
Eesti suuremad omavalitsused.

Tänu sellele programmile
saavad vanemad registreerida
oma lapse mugavalt interneti
kaudu ootejärjekorda ja jälgida

hiljem, kuidas järjekord edasi
liigub. Võtame programmi
kasutusele lähiajal,“ lausus
Naumkin.

Tulge valima!
Sellest, kuidas me
valime, sõltub meie
edasine elu!

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks
saanud 18-aastaseks ning kellelt ei ole seadusega hääletamise
õigust piiratud (valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud
või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust).
Jõhvi vallas on moodustatud hääletamise läbiviimiseks kolm
valimisjaoskonda, mille piirid ning jaoskondade asukohad on
järgmised (ei ole muutunud eelmistest valimistest):
Valimisjaoskond nr 1
asub Jõhvi Põhikooli ruumides aadressil Jõhvi linn, Hariduse
tn 5.
Selles jaoskonnas saavad hääletamas käia hääletamisõigusega isikud, kelle elukoht asub Jõhvi valla, Jõhvi linna, Hariduse,
Kaare, Kaasiku, Malmi, Mooni, Nelgi, Pargi, Puru tee, Roosi,
Saeveski, Säde, Tartu mnt, 2. Tartu põik ja Tulbi tänaval ning
Jõhvi valla, Tammiku aleviks ning Jõhvi, Kahula, Kose, Pajualuse, Pargitaguse, Pauliku ja Puru külas.
Valimisjaoskond nr 2
asub Jõhvi Vallavalitsuse ruumides aadressil Jõhvi linn, Kooli 2.
Selles jaoskonnas saavad hääletamas käia hääletamisõigusega
isikud, kelle elukoht asub Jõhvi valla, Jõhvi linna, Aia, Jaama,
Kalmistu, Keskväljaku, Kivi, Kooli, Kutse, Lennuki, Loode, Lääne,
Marja, Muru, Mäe, Niidu, Nooruse, Oja, Pae, Rahu, Rahu põik,

Rakvere, Ristiku, Rohu, Rohuaia, Side, Sihi, Sompa, Sütiste, A. H.
Tammsaare, Uus, Viru ja Välja tänaval ning Jõhvi valla, Edise ja
Sompa külas. Selles jaoskonnas saavad valida valijad väljaspool
oma elukohajärgset valimisjaoskonda ning valijad, kelle elukohaandmed Jõhvi vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla
täpsusega.
Valimisjaoskond nr 3
asub Jõhvi Vene Põhikooli ruumides aadressil Jõhvi linn, Narva
mnt 16.
Selles jaoskonnas saavad hääletamas käia hääletamisõigusega
isikud, kelle elukoht asub Jõhvi valla, Jõhvi linna, Aasa, Allika,
Eha, Jaani, Juubeli, Kevade, Kirde, Kirsi, Koidu, Kraavi, Kruusa,
Kuldreneti, Kungla, Küti, Lepa, Lille, Linda, Linna, Metalli, Mulla,
Mureli, Narva mnt, Oru, Oru põik, Pirni, Ploomi, Põllu, Pääsukese,
Raja, Raua, Raudtee, Salme, Soo, Soo põik, 2. Soo põik, Sulevi,
Sõpruse, Terase, Tiigi, Toila, Tähe, Uus Võsa, Vaarika, Vahe, Vase,
Veski, Vilja ja Ülesõidu tänaval ning Jõhvi valla, Linna ja Kotinuka külas.
Valijatel, kellel ei ole võimalik ise külastada valimisjaoskonda
tervisliku seisundi, kõrge ea või muul põhjusel, mis takistavad
valijat kodust lahkumast, kutsuda valimiskast koju. Abistavad
taotluse vormid on üles laaditud valla kodulehel rubriigi „Valimised – Riigikogu valimised 2019“ all või saab neid vallavalitsusest kohapealt.

Esitada võib ka vabas vormis avalduse, kus tuleb ära näidata
koju kutsuja nimi, elukoht, isikukood ja sidevahendi(te) number
(numbrid) ning vormistada vastav soov. Taotlusele tuleb märkida selle koostamise aeg ning allkirjastada esitaja poolt.
Taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile (avaldame numbrite saamisel), asukohas hääletada soovijad jaoskonnakomisjonile nr 2.
Taotlus kodus hääletamiseks tuleb esitada hiljemalt 3. märtsi
2019 kella 14.00ks ning asukohas hääletamiseks 27. veebruari
2019 kell 14.00ks.
Valijate nimekirja koostab Siseministeerium rahvastikuregistri
andmete põhjal ning valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga
(1. veebruar 2019). Aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.
Hiljemalt 20. päeval (11. veebruar 2019) enne valimispäeva saadab Siseministeerium valijale valijakaardi. Valija, kes 15. päeval
enne valimispäeva (16. veebruaril 2019) ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.
Valimiste kohta on avaldatud täiendavalt infot riigi
valimisteenistuse veebil (aadress https://www.valimised.ee/et/
kandideerimine-2019-aasta-riigikogu-valimistel). Kes soovitud
infot ei leia võib kontakteeruda Jõhvi valla valimiste korraldajaga – vallasekretär Piia Lipp, tel 336 3746 või 525 3825,
e-post piia-lipp@johvi.ee.
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Arvamus

Valla uued toetused eakatele ja
Kas presidenti on väikestele ilmakodanikele:
meile üldse vaja? mida tähele panna
Aasta alguses tõusis Jõhvis lapse sünnitoetus
ja hakati maksma uut toetust, mis on
mõeldud 70. aastastele ja vanematele
eakatele.
Juubelitoetus suuruses 70 eurot on valla poolt eakatele
väikene kingitus, mis makstakse välja neile, kes on saanud
seitsmekümne aastaseks, iga viie juubeliaasta tagant.

Martin Repinski,
Jõhvi vallavanem

Leian, et president astus omavalitsuste ajalehti
kritiseerides ämbrisse, nimetades neid turu
solkijateks ja seades kahtluse alla nende vajalikkuse olukorras, kus meil vajavad abi puudega lapsega pered. Sellega sai pind teise silmas
jälle suure tähelepanu, kuid palk oma silmas
jäi märkamata.
Puudega lapsega pered vajavad suuremat toetust, selles ei ole
mingit kahtlust ja mul on kahju, et president nad üldse võrdlusesse tõi, sest isegi see, kuidas nad hakkama saavad, ei sõltu
ainult kohalikest omavalitsustest, kuna mitmete teenuste osutamiseks jagab raha laiali riik.
Riigieelarve ei ole teatavasti kummist ja kui vaadata neid kohti,
kust annaks koomale tõmmata, siis üks neist on presidendi kantselei, mille kulud ulatuvad pea nelja ja poole miljoni euroni aastas. Toon võrdluseks, et näiteks raske ja sügava puudega lapse
lapsehoiuteenuse osutamiseks üle Eesti eraldati selleks aastaks
2,6 miljonit eurot.
Rahvale räägitakse presidendist ja presidendi 5200 euro suurusest
kuupalgast, kuid tegelikult töötavad presidendi heaks umbkaudu
60 inimest, kellest enamik on kõrgelt tasustatud, kes käivad lähetustes ja tekitavad riigile kulusid. Kõige selle mõttekuse ja otsitud tegevuste üle pole seni väga palju juletud rääkida.

Jõhvi valla sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste pöörab
tähelepanu probleemidele, millega sotsiaalteenistuse töötajad
on jõudnud juba kokku puutuda, kui nad on võtnud vastu
juubilaride taotlusi.
„Esiteks on vaja enne seda, kui tulla taotlust esitama, panna
valmis vajalikud dokumendid, mida on vaja kaasa võtta.
Selleks on ID-kaart, teiseks peab juubilar esitama oma
pangakonto numbri. Tihti ei tea vanemasse ikka jõudnud
inimesed oma pangakonto numbrit, võimalik, et neid aitavad
arvete maksmisel nende sugulased. Sellisel juhul peab
taotluse esitaja kindlasti selgitama välja oma kontonumbri,
minnes pangakontorisse, kus number kirjutatakse paberile, või
paluda oma sugulasi kirjutada see number üles, ja tulla sellega
sotsiaalteenistusse.“

pärast seda, kui sünnipäev on kätte jõudnud.
Toetuse saamiseks peab 70-aastane juubilar olema
registreeritud valla elanikuks vähemalt pool aastat enne oma
sünnipäeva. Taotlust saab sotsiaalteenistusele esitada kuni
60 päeva pärast sünnipäeva. Toetus kantakse pangaarvele 30
päeva jooksul pärast taotluse esitamist.
Nii nagu Jõhvi Teataja on juba varem kirjutanud, tõusis lapse
sünnitoetus, mis varasemalt oli 256 eurot, alates käesoleva
aasta jaanuarist kolm korda. See tähendab, et vanemad ja
nende lapsed, kes on sündinud alates 2019. aastast, saavad
toetusena 750 eurot. Toetus makstakse välja kolmes osas –
250 eurot kohe pärast lapse vallaelanikuks registreerimist,
teine osa toetusest – 250 eurot lapse aastaseks saamisel ja
viimane osa suuruses 250 eurot pärast seda, kui laps saab kahe
aastaseks. Toetuse saamise tingimus on, et üks vanematest
peab olema registreeritud Jõhvi valda vähemalt pool aastat
enne lapse sündi, teine vanem peab olema vallaelanikuks
registreerunud lapse sünnimomendiks.
Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada Jõhvi valla
sotsiaalteenistusele mitte hiljem kui 60 päeva pärast lapse
sündi. Esimene osa toetusest makstakse välja 14 tööpäeva
jooksul pärast taotluse esitamist taotluses märgitud
pangakontole.

Sotsiaalteenistuse juht selgitas, et juubelitoetuse taotlejal on
õigus, kui ta seda soovib, lasta toetus kanda mõne teise isiku
arvele. Kuid selleks on vallavalitsusele vaja esitada mitte
üksnes selle inimese nimi ja kontonumber, vaid ka tema
isikukood.

Tuletame meelde, et teine ja kolmas osa toetusest makstakse
välja juhul, kui mõlemad vanemad on olnud kogu selle aja
katkematult Jõhvi valla elanikuks registreeritud. Selleks, et
sünnitoetuse teist või kolmandat osa saada, peab mõlemal
korral esitama taotluse. Toetusi ei maksta välja automaatselt.

Sirli Tammiste pöörab tähelepanu ka sellele, et juubelitoetuse
taotlust ei saa esitada enne sünnipäeva päeva, vaid ainult

Jevgenia Parv

Vanemad saavad õppida laste
kasvatamist

Jõhvi vald käivitab projekti, mille jaoks on
andnud vahendeid Tervise arengu instituut.
Projektist võivad osa võtta vanemad, kes
Kuid miks mitte küsida, kas meil on nii kallist presidenti vaja? Kas
soovivad tõsta oma lapsekasvatuse alaseid
selleks, et vabariigi sünnipäeval oleks tore televiisorit vaadata?
Kas Eesti jääks kusagil esindamata? Või võiks nelja ja poole mil- teadmisi.
joni euro eest midagi muud teha, mis lahendaks rahva muresid?
Väiksematel valdadel kulub vallalehe väljaandmiseks kümmekond eurot aastas ehk presidendi pooleteise kuu palk (koos maksudega). Jõhvi on suurem omavalitsus, kus on üle 11 000 elaniku
ja meil kulub selleks, et kajastada valla tegevust ja informeerida
inimesi 36 000 eurot aastas. Erinevalt erameediast jagame lehte
tasuta ja see tähendab, et see on kõigile vabalt kättesaadav, sõltumata nende rahakoti suurusest.
Kui räägime, et riiklike struktuuride meediakanalid tuleks majanduslikuks kokkuhoiuks või erameediaga konkureerimise pärast
sulgeda, siis vaataksin mina presidendi asemel esmalt Eesti Rahvusliku Ringhäälingu poole. Tuletan meelde, et erameedia kahtlustas hiljuti avalikult, et ERR saab ebaseaduslikku riigiabi, mis
kahjustab ausat konkurentsi.
President ei pea kartma, et kõik kohalikud lehed kajastavad vaid
linna- või vallajuhtide seisukohti. Oma valla lehes avaldame
erinevaid arvamusi, ka opositsiooni omi. Kui räägime, et omavalitsus peaks kohalikku meediat info edastamiseks rahaliselt
toetama, siis peab omakorda olema kindlus, et valla nii öelda
lõa otsas olev kohalik väljaanne ei muutu vallast sõltuvaks. Kuid
minu meelest on ausalt öeldes ohtlik, kui üks väljaanne muutub
piirkonnas monopoolseks ja koondab ühel hetkel enda kätte nii
öelda kogu tõe.
President on Ida-Virumaale toonud viimasel ajal kahtlemata palju positiivset tähelepanu ja sellest on piirkonnale kindlasti kasu.
Kuid ta võiks kulude kokkuhoiu kohapealt olla ise teistele eeskujuks, eriti riigiasutustele ja algatada diskussiooni, milles pakub
välja kaotada presidendi amet.

Abivallavanema
Aleksei
Naumkini sõnul on põhineb
projekt Ameerika kliinilise
psühholoogia meetodil, mis oli
algselt mõeldud vanematele
oma
laste
käitumisprobleemidega toimetulekuks.

millele vald lisas omalt poolt
1950 eurot,“ sõnas Naumkin.
Projekt kestab 16 nädalat,
mille jooksul osalevad 14
lapsevanemat loengutel ja
tegutsevad kogemustega psühholoogi käe all.

„Hiljem hakkasid nad vanemaid lihtsalt õpetama, kuidas laste poole pöörduda,
kuidas nendega suhelda ja
neid kasvatada. See tähendab,
et projektis osalemiseks ei
pea olema tingimata käitumishäiretega lapse vanem, vaid
osaleda võivad ka need, kes
tahavad oma lastest paremini
aru saada ja osata nendega
õigesti rääkida. Tervise arengu
instituudi kaudu oleme selleks
projektiks saanud 5850 eurot,

Hetkel on avatud ainult
venekeelne rühm, sest kahjuks ei leidunud ühtegi
eestikeelset spetsialisti, kes
oleks saanud sel ajal kursust
läbi viia. Eestikeelne rühm
avatakse kohe pärast seda, kui
venekeelne lõpetab.
Kursustel osalemine on vanematele tasuta ja neid on
plaanitud projektipõhiselt läbi viia seni, kuni vanematel
jätkub nende vastu huvi.

Vanemad, kes tahavad tulevikus nendel kursustel osaleda,
võivad võtta ühendust Jõhvi
vallavalitsuse spetsialisti Maria Laanemäega telefonil
5300 8227.
Vald leidis võimaluse abistada
ka neid vanemaid, kellel ei ole

JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht

lapsi kursuste ajaks kuhugi
jätta. Kursustele saab tulla
seega koos lastega ja lapsi
saab hoida ajal, mil vanemad
õpivad, mängutoa põhimõttel
selleks kohandatud kabinetis.
Kursused viiakse läbi vene
põhikooli ruumides.“JT”

Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda Printall
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Häkaton Jõhvis: kõik ideed tuleb ellu viia!
Veebruari alguses toimus vene põhikoolis
esimene häkaton „Jõhvi – tulevikulinn!“,
millest võtsid osa aktiivsed Jõhvi elanikud,
ja nagu selgus, siis mitte ainult noored.
Hakatoni korraldasid mittetulundusühingud
Linnaprojektid ja Progress Center. Üritusele
pani õla alla Jõhvi vald.
Linnaprojektide tegevuse eesmärgiks on nende eestvedajate
sõnul ühiskonna arendamine:
elanike teadlikkuse suurendamine, valmisolek arutleda linna
arenguga seotud erinevate projektide üle, aktiivne osalemine
projektides, seda nii neid rahaliselt toetades kui ka ise käed
külge lüües.

Jõhvi parki, kuhu seatakse üles
treeninguala. Kõik soovijad
saavad
koodi
skaneerida
omale telefoni, mille järel ilmub nende ekraanile
konkreetse
spordiseadmega
seotud treeningprogramm. Selline IT-lahendus sobib hästi
linnaparki infoedastuseks ja
sotsialiseerumiseks.

„Tegelikult tegeleme kaasaegse
kodanikuühiskonna loomisega,
mis kaitseb ja arendab ühiskondlikku kuuluvust. Iga elaniku huvides on muuta oma
linn kaunimaks, mugavamaks
ja läbimõeldumaks,“ toob mittetulundusühing oma kodulehel välja.

Omalt poolt toetame meeskonna ideed, pakume neile
abi lehekülje loomisel, planeerimisel ja projekti läbitöötamisel. Sellest idee elluviimises
löövad juba kaasa OBJEKT
multimeedia future hub ja Prototron.

Mis puudutab Progress Centerit, siis see organisatsioon
loodi 2015. aastal nimetusega
Youth Progress. Selle eesmärgiks oli noorte arendamine
mitteformaalse hariduse ja
rahvusvahelistes projektides
osalemise kaudu, mis viidi
läbi Eestis, Lätis, Leedus,
Suurbritannias, Saksamaal ja
Armeenias.
Aastal 2018 nimetati organisatsioon Progress Centeriks.
Tänaseks
tegeleb
keskus
mitteformaalse õppimise ja
arendamisega. Kuid auditoorium on laienenud ja nüüd ei
arendata mitte ainult noori,
vaid ka noorsootöötajaid, õpetajaid, tegeletakse erasektori
ja sotsiaalsete gruppidega, kes
soovivad rakendada mitteformaalse õppe metoodikat.
Viis meeskonda ja mitu
tõsiselt võetavat projekti
Sellest, kuidas möödus korraldatud üritus, rääkis üks
organisaatoritest, mittetulundusühingu
Linnaprojektid
esindaja Kirill Ševtsov.
„Üritusest võttis osa 63 inimest, peamiselt noored, kuid
üritusel osalenud inimeste
vanus jäi vahemikku 14 kuni
68 aastat, mis on äge. Häkaton
kujunes rahvusvaheliseks, kuna sellest võtsid osa sel ajal
Narvas viibinud vabatahtlikud.
International Pizza nime all
osa võtnud meeskond koosnes osalejatest, kes olid
Eestist, Armeeniast, Itaaliast
ja Ungarist. See meeskond
tuli ka esimeseks. Nende ITprojektist Youth Bridge saab
tehnoloogiline lahendus ideede
vahetamiseks, eneseharimiseks
ja loomingulise potentsiaali
realiseerimiseks. Peale selle
on tänu nende lahendusele
võimalik luua QR-koode, mida
on võimalik paigutada näiteks

Positiivse nimega meeskond
Kõik on super! pakkus omalt
poolt välja iganädalase kokkuvõtte
erinevatele
sihtgruppidele mõeldud harivatest
meelelahutuslikest
üritustest. Black Cinema, mille
enamik noortest õpib Ahtme
gümnaasiumis ja kuulub Jõhvi noortevolikogusse, töötasid läbi elamuspargi projekti ideest kuni sotsiaalse
aktiivsusprogrammini välja.

siatiivrühm võimalusi, mil
viisil oleks võimalus võtta
kasutusele vana raudteejaama
hoone, kuid alustuseks peab
ikkagi hindama selle ohutust,
millega hakkab tegelema Jõhvi
vallavalitsus.

„See tuleb praeguse hooletusse
jäänud rulapargi asemele,
Sompa tänaval asuva endise
politseihoone
lähedasele
maatükile. Planeerimisel pole üksnes vabas õhus asuv
elamuspark, vaid ka kinnine
väljak, kus on võimalik harjutada ilmast hoolimata,“ kõneles Kirill.
Veel üks meeskond – Future
Jewe – võttis teemaks Jõhvi
linnapargi territooriumil loodava nn rahvuspargi idee.
„Jõhvi linnapargis on 3700
ruutmeetri suurune maatükk,
kus praegu midagi ei toimu.
Leppisime kokku, et võtame
sellele otstarbe leidmise enda
peale, kui meil tekib töögrupp,
kes pakub välja, kuidas
seda ala arendada. Noored
töögrupist Future Jewe jagasid
ala osadeks: perepuhkuse
ala,
jalgrattaparkla
koos
laenutusega, grilliala ja nii
edasi. Edasi hakkavad noored
mõtlema, kuidas seda kõike
ellu viia,“ selgitas Kirill.
Kirilli sõnade kohaselt saadakse aru, et see kõik nõuab
raha, kuid vallalt selleks raha
küsida nad ei kavatse. Kõik
vahendid ala elluäratamiseks
peavad tulema fondidest ja
sotsiaalselt vastutustundlikelt
ettevõtetelt.
Meeskond Formaalsus planeeris aktiivse puhkuse festivali,
mille ambitsioonikaks lõpp-

eesmärgiks on luua kõik
võimalused aktiivseks puhkuseks Ida-Virumaal, selleks,
et Kirde-Eestist saaks aktiivse
puhkuse keskus.
„Selle loogika järgi võiks
Jõhviks saada administratiivne
keskus, mis võtaks enda peale
koordineerimise.
Tegemist
on projektiga, mis on üks
keerulisemaid, sest kaasa tuleb
tõmmata kõiki – absoluutselt
kõiki,“ rõhutas Kirill.
Esialgu otsustati alustada Jõhvist, kus kortermajade elanikele
korraldatakse aktiivse puhkuse
päev. See näeb välja nii, et
elanikud korraldavad oma
hoovides ühiselt erinevaid
aktiivse puhkuse üritusi. Kuid
tähtis tingimus on, et see peab
toimuma ühel ja samal päeval
ning ühe keskse korraldaja käe
all.
Kõigi elanike kaasamine
Korraldajate sõnul ei oodanud
nad isegi, et kõik häkatonil
välja pakutud ideed on nii

läbimõeldud, huvitavad ja mis
peamine – elluviidavad.
„Kõigi projektide jaoks on
lähiajal plaanis luua töögrupid
ja meie Linnaprojektid MTÜ
ja Progress Center MTÜ poolt
jääme edasi neid suurepäraseid
algatusi toetama. Ees on palju
huvitavat tööd,“ sõnasid korraldajad.Mis peamine, kõigi
nende projektide esmane ja
vältimatu tingimus on nende
elluviimisesse kaasata elanikke.
„Mitte ükski meeskond ei
öelnud, et nad teevad kõik
ise, kõik tahavad aktiveerida
oma kodupiirkonna elanikke,
sütitada neid ideega ja viia
seda ühiselt ellu. Pole ühtegi
projekti, mida ei saa ellu viia
ja mida oleks loodud kui
„roosade prillidega“. Kõik on
reaalne ja kaardil märgitav: mis
ja kuhu tuleb võib juba praegu
täie kindlusega öelda. See
näitab, et reaalselt mõtlevaid
inimesi on palju,“ märkis Kirill
Ševtsov.

Häkatoni ideede arutamisel oli
noortel võimalus välja öelda,
millisena tahaksid nemad
Jõhvit näha. Sealt koorus
välja mõte, et noortel võiks
olla mitteformaalseid kohti,
kus nad saaksid vabalt aega
veeta, kus nad võiksid kohtuda
huvitavate inimestega ja kus
võiks korraldada luule- ja
kunstiõhtuid, huvipakkuvaid
kursusi ning teisi huvitavaid
üritusi.
„Selleks kõigeks on kahtlemata
mingit kohta vaja. Selgitamaks
välja, millised meie võimalused
on, kohtusime endise politseihoone omanikuga, jagasime
oma nägemust, kuidas võtta
kasutusele tühi hoone. Esimeses etapis võib ruume
anda kasutada ringidele ja
kursustele, seejärel äridele ja
kolmandana hostelile. Sellisel
moel hoone elab, õige tasakaal
aitab ressursse jaotada selliselt,
et hoonet oleks võimalik
säilitada,“ rääkis Kirill.
Pärast häkatoni vaagis init-

„Noored plaanivad rahvuspargi suveks valmis saada.
Selleks on oluline saada
vallavalitsuselt luba sellega
maa-alaga tegeleda. Saame
kokku ja vaatame, kes mida
teha saab ja milliseid ressursse
ja teadmisi on võimalik
kasutada Kuid tähtis on see,
et nad oleksid huvitatud ideid
ellu viima. Häkatoni käigus
said paljud aru, et see, mida
neile pakutakse, ei ole mitte
kellegi ülepaisutatud fantaasia,
vaid platvorm, mille abil oma
ideed ellu viia.“
Korraldajad tänavad kõiki,
kes aitasid häkatoni läbi viia:
Žürii: Anna Farafonova, Maria
Derlõš, Jana Pavlenkova ja
Martin Repinski
Eksperdid: Julia Dem, Darja
Rovba, Anton Küünal ja
Anton Ossipovski.
Moderaatorid: Jana Gashkova,
Katia Lukina, Polina
Lyasheva, Jekaterina
Gusseva ja Jevgeni Dubei.
Vabatahtlikud: Ksenia
Kolkina, Elizaveta
Pechurichko ja Jelizaveta
Nikolas.
Ürituse läbiviija: Antonia Lattu
Aitäh kõigile osalejatele!
Jevgenia Parv
Foto: „Jõhvi – tulevikulinn!“
korraldajad
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Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline
kohandamine:
kuidas taotleda
Jõhvi Vallavalitsus annab teada, et seoses
21.veebruaril 2019 avanenud Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”
II taotlusvooruga ja toetuse taotlemise
võimalusega läbi kohaliku omavalituse, on
erivajadustega inimesel võimalik taotleda
eluaseme kohandamist.
Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on
tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on
sellekohane kehtiv otsus.
Meetme raames eluruumi kohandamist saab
taotleda isik, kes vajab abi:
1) liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja
istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine,
ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);
2) hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);
3) köögitoimingutes (toiduvalmistamine,
söömistoimingud).
Kohandada saab eluruumi, mis:
1) asub Jõhvi valla haldusterritooriumil;
2) on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja
tegelik elukoht;
3) on aastaringseks elamiseks sobiv;
4) on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis,
kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.
Taotluse kohustuslikud andmed:
Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed,
esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed: aadress, kasutamise
alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud
toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute
parandamiseks) ja selgitus;
Eluruumi kohandamise vajaduse ja planeeritava
kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus,
laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus,
vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse
ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus,
siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus,
lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi
(st pesemisruum ja WC ühes ruumis või
pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus,
inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
Taotlusele tuleb lisada:
1) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise
kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või
kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid
ruume;
2) eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (olemasolu korral Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks)
3) pakkumus kohanduse tegijalt (olemaolu korral).
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Jõhvi
Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse aadressil Kooli 2,
Jõhvi.
Taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2019. Taotluse esitamise vormid on kättesaadavad Jõhvi valla
kodulehel ja sotsiaalteenistuses.
Info: Kersti Vihmann tel 336 3776, 53068566,
e-mail: kersti.vihmann@johvi.ee
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Jõhvi vallavalitsuses toimus kristlike
organisatsioonide ümarlaud
Jõhvi vallavalitsuses
toimus 15. veebruaril kristlike
organisatsioonide
ümarlaud, mis oli sel
korral pühendatud
Moskva patriarhi
Aleksius II 90. sünniaastapäevale.
Patriarh Aleksius II (Aleksei
Ridiger) (1929-2008) asus
1950. aastal tööle esipreestrina
Jõhvi issanda ristimise kirikus,
kus ta teenis kuni aastani 1957.
Pärast seda viidi ta üle Tartusse.
Aastal 1961 sai temast Tallinna
piiskop. Sellel ametipostil
pööras Aleksius erilist tähelepanu kirikukirjanduse levitamisele, lastes ühtlasi tõlkida
katekismuse eesti keelde.
Ümarlauas arutleti mitmeid

küsimusi, nende hulgas Jõhvi valla elanikelt tulnud ettepanekut anda Aleksius II-le
postuumselt Jõhvi aukodaniku
tiitel.
Kõigi kontsessioonide esindajad toetasid seda mõtet, nende
hulgas luterliku Jõhvi Mihkli
koguduse
õpetaja
Peeter
Kaldur, kes tundis patriarhi
isiklikult. Sel korral määratakse
aukodaniku tiitel enne mais
toimuvaid linnapäevi ja sellele
tiitlile esitatakse tänasel päeval
Jõhvis elav kandidaat (elanike
ettepanekul), teine tiitel antakse
postuumselt
Aleksius
II-le juhul, kui seda toetab
vallavolikogu.
Teiseks oli arutluse all Aleksius II-le mälestusmärgi püstitamine Jõhvi vene õigeusu
kiriku territooriumile. Milline
mälestusmärk välja näeb või

kus see hakkab asetsema,
otsustab õigeusu kirik, kuid
vald on valmis mälestusmärgi
loomist omalt poolt toetama.
Peale selle annab vald elanikele võimaluse toetada
mälestusmärgi
püstitamist,
luues selleks fondi, kuhu kõik
soovijad saavad teha annetusi.

Lisaks sellele otsustati, et
19. aprillil ehk suurel reedel toimub kõigi kristlike
kontsessioonide ühine ristikäik
õigeusukirikust Jõhvi Mihkli
kirikuni.
Juuni alguses tähistatakse
Jõhvis lastekaitsepäeva, mis
ühendatakse perepäevaga. JT”

Muusikaline sõprussild „Nordplus-Junior“ viis
noored muusikud Leetu
Kolm aastat tagasi alguse saanud „NordplusJunior“ projekt „Innovative Bridge of Music“,
mis ühendas Eesti, Läti, Leedu ja Soome
muusikakoole, jõudis veebruari alguses oma
viimase projektinädalani. Kelme muusikakool
Leedus võõrustas nädala jooksul Jõhvi, Ogre ja
Kerava noori muusikuid ning nende õpetajaid.
Igast riigist osales 8 õpilast ning 2 õpetajat. Jõhvi
muusikakoolist suundus «kultuuridessandile»
džässbänd koosseisus Linda, Ivika, Maria,
Kertu, Eenok, Keith, Ekke ja Max õpetaja Raivo
Kallase juhendamisel.
Nädala tegevusprogramm oli osalejate jaoks
äärmiselt tihe – anti koolikontserte, tehti
ansambli- ning orkestriproove, tutvuti kohaliku
kultuurieluga ning veedeti koos vaba aega.
Traditsiooniliselt kujunes projektinädala tippsündmuseks suur lõppkontsert, kus nii külaliskoolid
kui kohalikud noored muusikud astusid üles
oma kavadega ning seejärel juba erinevates
ühendkoosseisudes.
Margit Raag

Foto: Jõhvi noored muusikud koos Šiauliai „Raudrebasega“.

Kiri toimetusele
Tahaksin rääkida pensionäride
klubi Landõš juhtidest ja eakate
päevakeskusest, mis asub Jõhvis
aadressil Kaare 3.
Meie klubi Landõš (Maikelluke)
lõid Hilja Makara ja Galina Popova 17 aastat tagasi. Sel ajal
oli Hilja vaegkuuljate ühingu
esimees ja Galina töötas sotsiaalosakonnas.
Mina
olin
klubi Landõš üks aktiivsetest
liikmetest koos Jekaterina Kostritškina, Anna Demidovi ja Ljubov Volkovaga.
Meile anti ruumid Kooli 2 asuvas hoones. Saime seal kokku,
nii nagu praegugi, kord kuus
pühapäeval. Meie aktiivgrupp valmistas kohtumiseks ette saali.
Oleme koos Hilja Makaraga käinud mitmetel ekskursioonidel,
mitmel korral Tallinnas hansapäevadel, botaanikaaias, teletornis. Eriliselt jäi meelde presidendiloss (sel ajal töötas
seal Toomas Hendrik Ilves),
käisime presidendi kabinetis
ja parlamendis. Käsime samuti
Tartus, Pärnus, Türi lillelaadal,
Haapsalus, Setomaal, Otepääl,
Rakveres. Mitmetes linnades
oleme käinud mitu korda.
Väljasõitudel tutvusime ajaloo
ja tähtsamate sündmustega.
Igal aastal oleme käinud Narva-

Jõesuu silmufestivalil, oleme külastanud tervisepäevi Toila Spas.
Galina on hoidnud kursis sotsiaalvaldkonna uudistega, on
kutsunud kohale erinevate organisatsioonide juhte. Meie
aktiivgrupi liikmed käisid kohtumas Tauno Võhmaruga.
Ühel kohtumisel tutvusime Kaia
Kaldveega, kes tegeleb puuetega inimestega.
Niisamuti kutsusime endale külla Jõhvi vallavalitsuse, millest
jäid väga soojad mälestused.
Olles väga koormatud oma
põhitööl, jättis Hilja Makara
Landõši ja andis selle juhtohjad üle Galina Popovale. Meie
klubist on lahkutud kaalukatel
põhjustel, kuid inimesi on
tulnud ka juurde. Kahe aasta
pärast läks Galina puhkusele,
kuid käis meil pidevalt külas.
Klubi etteotsa sai Ester Repson,
kes kureerib klubi tänaseni.
Meil on käinud külas väga huvitavad inimesed, nende hulgas
režissöör Aljona Suržikova ja
telekanali ETV+ endine peatoimetaja Darja Saar, kes sel ajal
oli veel ametis ja kutsus meid
televisiooni, kus ta tutvustas
meile stuudiotööd. See oli väga
huvitav. Nägime, kuidas tehti
saadet, mis oli pühendatud 8.

märtsile. Seal osalesid isad ja
ende tütred. Pärast seda kutsuti
meid veel jõulusaate võtetele,
mille tegevusprotsessi jälgimine
oli ülimalt põnev.
Tänu Estrile oleme tutvunud
paljude Soome, Valgevene ja
Ukraina ühingute loominguliste
kollektiividega. Vallajuhid käivad meie juures pidevalt ja Estriga oleme käinud samuti Euroopa Liidu majas.
Galina Popovaga on meist paljud juba ammu tuttavad. Ta
oli kunagise kultuurikeskuse
Oktoober direktor. Ja millised
suurepärased kohtumised on
olnud tuntud artistidega, kes
on pärit Eestist, Valgevenest,
Gruusiast, Venemaalt, Moldovast, Kasahstanist ja paljudest
teistest riikidest!
Kui Galina asus meie päevakeskusesse tööle, käisid meiega
kohtumas haiglajuhid, päästjad,
politseitöötajad ja paljud teised erinevate valdkondade spetsialistid. Meil toimusid kohtumised Jõhvi aukodanikega. Kui
nad rääkisid oma elust, sellest,
kui palju on pidanud üle elama
nende vanemad, tekkis saalis
vaikus, pisarateta ei olnud võimalik nende juttu kuulata.
Galinaga oleme külastanud kõiki

uusi hooneid, mis on nende
aastate jooksul Jõhvi ehitatud
(keeltemaja, politsei ja pääste
ühishoone, riigigümnaasium ja
teised).
Meie pensionäridel on kahju,
et Galina ei tööta enam meie
juures. Juba puhkusel olles
organiseeris ta meile ringkäigu
renoveeritud vene põhikoolis.
Millised head tingimused on
seal õpilastele loodud, seda
nii õppimiseks kui ka puhkehetkedeks! Minul oli seal
väga hea meel kohtuda Inna
Plotnikovaga, kelle juures õppis väiksena minu poeg. Eriti
hea meel on, et direktoriks on
saanud tema tütar Irina Šulgina.
Praegu juhib meie aktiivgruppi
kuuluv Ljubov Volkova Jõhvis
koonduslaagrite alaealiste vangide ja veteranide ühingut.
Sel aastal täitus ühingul viis
aastat. Ljubov korraldas meile
väljasõidu Jääaja keskusesse
Tartu lähedal.
Meie kallid ja lugupeetud juhid
– Hilja Makara-Veskimets, Galina
Popova ja Ester Repson! Olete
meie elu teinud kaunimaks ja
huvitavamaks. Palju edu teile, ja
uute kohtumisteni!
Valentina Tšigrinova
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Jõhvi päästekomando juht: Jõhvil on probleeme ohutusega,
kuid elanikud muutuvad üha teadlikumaks
Jõhvi päästekomando juht Jarmo Juhanson
on inimene, kes vastutab Jõhvi valla
päästeressursside kasutamise eest. Meie tänane
jutuajamine on sellest, milline on päästjate roll
elanike ohutuse tagamisel meie piirkonnas, ja
see ei puuduta ainult tulekahjude kustutamist,
vaid ka ennetustööd – infopäevadel osalemist,
kodunõustamist, täiskasvanute ja laste
ohutusalast väljaõpet.
Jarmo, räägi palun, kust
oled pärit ja kuidas sattusid
tööle päästeametisse.
Olen pärit Kohtla vallast, õppisin Järve gümnaasiumis,
pärast mida lõpetasin Sisekaitseakadeemia ja asusin
tööle päästjana Sillamäe päästekomandos.
Aasta hiljem sai minust
meeskonnavanem Jõhvi päästekomandos ja pooleteise aasta
pärast pakuti mulle Narva
päästekomando pealiku kohta.
Narvas töötasin kaks ja pool
aastat, pärast seda tulin aasta
eest Jõhvi päästekomando
pealikuks ja töötan praegugi
sellel kohal.
Milline on päästekomando
pealiku töö, millised on tema
ülesanded ja roll?
Pealiku kõige tähtsam ülesanne on tagada päästealaste
ressursside olemasolu Jõhvi
valla territooriumil. Lihtsamalt
öeldes – päästealane tehnika
peab olema alati korras ja
päästemeeskond valmis väljasõiduks.
Räägi
Jõhvi
päästekomandost. Mille poolest see
erineb regiooni teistest komandodest?
Jõhvi päästekomandos töötab
47 inimest. Igapäevaselt on

meil tööl kaks meeskonnajuhti
ja viis kuni seitse päästjat.
Komando
teeninduspiirkond
on Konjust kuni Kukruse ja
Mäetaguseni välja. Jõhvi päästekomando on üks unikaalsemaid
komandosid Eestis – meie
päästetööde spekter on väga
lai ja meie päästjad valdavad
professionaalseid oskusi, mis
puudutavad kõrgusest päästmist,
nööripäästeteenust (selliste oskustega päästekomandosid on
Eestis vaid kaks, neist üks on
meie oma), mis tähendab, et
kui midagi järsakuga seoses
juhtub, siis reageerime meie
esimesena. Kuna paikneme
merele lähedal, siis tegeleme
merepäästega. Ülejäänud on
tüüpilisemad teenused – tulekahju kustutamine, aitame
likvideerida transpordiõnnetuste tagajärgi ja nii edasi.
Selle kõrval moodustab suure
osa päästjate tööst elanike
ohutusalane kodunõustamine. Kuidas see toimub?
Kodunõustamisi viiakse harilikult läbi nädalavahetustel,
kuna tööpäevadel tegelevad
päästjad tehnika ja seadmetega, teadmiste omandamise
ja kvalifikatsiooni tõstmisega. Muidugi toimub konsultatsioone ka tööpäevadel.
Tavaliselt käime majades,

kus on olnud tulekahju, mille
tagajärjed on likvideeritud, ja
kus me tahame rääkida korterivõi majaelanikega sellest, miks
tulekahju juhtus ja mida võiks
teha teisiti, et tulevikus taolisi
õnnetusi ei juhtuks.
Tavaliselt on õnnetuse põhjuseks mõni väike asi, näiteks
toidukõrbemine. Kui tulekahju
on olnud tõsisem ja see on
kahjustanud palju vara või,
hoidku jumal, selles on inimesed kannatada saanud, tegelevad sellega edasi meie
menetlejad.
Kas kodunõustamine on üksnes teie algatus või on ka
neid inimesi, kes kutsuvad
ise päästjad koju?
Inimesed võiksid olla muidugi
aktiivsemad, kuid alati võib
helistada numbril 1524 ja kutsuda kohale päästjad, et nendega
ohutuse alal nõu pidada. Jõhvi elanikud kasutavad seda
võimalust kahjuks harva, võrreldes näiteks Narvaga, kus
inimesed helistavad numbrile
1524 aktiivselt ja registreerivad
end päästealasele konsultatsioonile.
Võibolla inimesed kardavad, et
neil võib korteris olla ohutusega
probleeme, kardavad karistust,
trahve ja muud sellist?
Me ei karista ega trahvi kedagi. Me konsulteerime ja
anname nõu, kuidas muuta
oma elukohta ohutuks. Oma
külaskäikudel pöörame tähelepanu koduelektroonikale, küttesüsteemidele,
paigaldatud
suitsu- ja vinguanduritele,
inimeste harjumustele. Kuni
selleni välja, kas pikendusjuhtmed pole ehk liigselt elektriseadmetega
koormatud,

kas suitsuandur on õigesti
paigaldatud, kui ahju lähedale
on asetatud puud ja kas riideid
kuivatatakse elektriradiaatoril,
mis võib põhjustada seadme
ülekuumenemise.
Tegemist on asjadega, mida
tavaline inimene ei pea ohtlikuks, kuid päästjad, kellel
on tulnud kokku puutuda
halbadest harjumustest tingitud
tagajärgede likvideerimisega,
märkavad neid kohe ja võivad
anda asjalikku nõu ja aidata
õnnetust ära hoida.
Kuidas hindad jõhvilaste
ohutust, millised on peamiseid levinud probleeme võib
välja tuua?
Kahjuks ei ole kõigil veel
suitsuandureid ja gaasiseadmeid sisaldavates korterites
puuduvad vinguandurid.
Peamised probleemid, mis
kodudes ilmnevad, on puude
hoidmine ahjule või kaminale
liiga lähedal, suitsulõõride
puhastamata jätmine. Pean
tunnistama, et pilt on viimasel
ajal läinud paremaks. Inimesed
mõtlevad üha rohkem oma
isiklikule ohutusele ja ma ei
nimetaks Jõhvit probleemseks
regiooniks. Kindlasti on palju
probleemsemaid omavalitsusi.
Kuid tahaksin kutsuda üles
inimesi märkama ohtu mitte
ainult oma elukohas, vaid
pöörata tähelepanu ka neile,
kes elavad teie kõrval. Kui
teil on suitsuandur ja naabril
seda pole, siis on oht, et kui
naabri juurest alguse saavat
tulekahju varakult ei märgata,
saab kannatada ka teie korter.
Kõik majaelanikud vastutavad
ühiselt maja ohutuse eest.
Lisan veel, et tulekahjude
peamiseks põhjuseks nii kor-

foto: Aleksander Smirnov
terites kui ka eramajades on
suitsetamine ja vanade või
korrast ära kütteseadmete kasutamine (elektripuhurid või
radiaatorid ja ülekoormatud
pikendusjuhtmed).
Viimase kahe aasta jooksul
on Jõhvi vallas toimunud eluruumides 23 tulekahju, õnneks ei ole neis õnnetustes
hukkunud ühtegi inimest.

Jõhvi vallas on Jõhvi päästekomando nõustatud viimase
kahe aasta jooksul 465 kodumajapidamist, millest 74 polnud Jõhvi päästekomando
hinnangul tuleohtlikud. Nendes kodudes, kus suitsuandurit
polnud, paigaldati suitsuandur
Ida päästekeskuse poolt.
Jevgenia Parv

Spordiuudised
Korvpall

Kohtla-Järve spordikeskuse
saalis toimus järjekordne
Ida-Virumaa esiliiga
korvpallikohtumine: kohalik meeskond Hito/
Elvarem võõrustas
Jõhvi klubi Karjamaa
meeskonda ja kaotas
kohtumise tulemusega
68:97 (15:24, 20:26, 17:20,
16:27). Külalistel viskas 43
punkti Taniel Šapovalov,
19 punkti lisas meeskonna
tulemusele Karl Viimsalu.
Võõrustajatel oli edukaim
punktitooja Aleksander
Tassa, kes viskas kokku
36 punkti.
Mõlemad meeskonnad
paiknevad turniiritabeli
lõpus. Pärast seitset
mängu on Karjamaa 9
punktiga (kaks võitu ja viis
kaotust) üheksandal kohal.
Hito/Elvarem, kellel on
samuti punkti, on pärast
kaheksat mängu turniiri
viimasel kohal.
Järgmisena mängib Hito/

Karjamaa korvpallimeeskond 2. märtsil Kalev,
Sillamäe/Gümnaasiumiga.
Kohtumine toimub Jõhvi
spordihallis.

kergejõustikuhallis.
Jõhvi esindajatest jõudsid
pjedestaalile Pippi-Lotta
Enok (Jõvi klubi Visa, U18),
kes pälvis Eesti meistri
tiitli 60 m takistusjooksus
(8,71 s) ja Tanel Saatman
(Visa, Jõhvi; U23), kes võitis
pronksmedali kuulitõukes.
Foto erakogust: Pippi-Lotta
Enok

Kabe

Kergejõustik

Talvistel Eesti meistrivõistlustel vanuseklassides U18, U20
ja U23 pälvisid IdaVirumaa sportlased 26
medalit, neist 15 saadi
sportlikus käimises.
Kahepäevased võistlused
toimusid Lasnamäe

Jõhvi seltsimajas viidi
läbi Jõhvi lahtised meistrivõistlused vene kabes, kus
esikoha pälvis Aleksandr
Serõn, kes kogus 17 punkti,
teine oli Rene Tammik
ja kolmas Heino Int 15
punktiga.Neile järgnesid
tabelis Vel-lo Velbaum
(13 p), Valeri Kondratjuk
(9), Valentin Krehhov (3) ja
Viktor Prokopjev (0).

Ujumine

Sillamäel toimunud
ujumisvõistluse Laste
Karika teisel etapil võitsid
Jõhvi spordikooli kolm

noort ujujat kolm medalit.
Võistlusel osalesid noored ujujad seitsmest
ujumisklubist, nende
hulgas kümme last Jõhvi
spordikoolist. Aleksandr
Fedorenko (P09) võitis kaks
hõbemedalit – distantsidel
50 meetri selili- ja 100
meetri kompleksujumises.
Tüdrukute seas pälvis
Arsenia Martõnova
hõbemedali 50 meetri
seliliujumises.
***
Jõhvi spordikooli esindajad
tõid veel kolm medalit
Tartust, Eesti ujumisliidu
egiidi all toimunud ujumise
noortesarja teiselt etapilt.
Ute Viktoria Liu Yeung
võitis 2007. aasta sündinud
tüdrukute seas 100 meetri
selili- ja 200 meetri
kompleksujumise. Maria
Sterlikova võitis pronksi
50 meetri seliliujumises,
vabaujumise 50 meetri
distantsil oli ta 2008.
sündinud tüdrukute seas
viies.

Koroona

Jõhvi valla lahtiste
meistrivõistluste teise
etapi võitjaks tuli
Arvo Püvi, teise koha
pälvis Tauno Jõgiste ja
kolmandale kohale tuli
Tarmo Karon. Kokku
osales Jõhvi spordihallis
toimunud võistlustel
12 sportlast.
Võistluste kolmas etapp
viiakse läbi 9. märtsil,
mil toimub paarismäng.
Võistluste korraldaja on
Jõhvi mittetulundusühing
Visad.

Poks

20. korda Kohtla-Järvel
toimunud Hans Kaiva
mälestusvõistlusel osales
ligi 80 poksijat 12 klubist
üle Eesti ja sportlased
Saksamaalt. Võistlused
korraldasid kohalik
klubi Järve-Boxing ja
spordiühing Kalev.
Medaleid ja karikaid
jagus viies vanuseklassis.
Ida-Virumaa klubide

esindajad pälvisid kokku
25 esimest kohta, nende

seas läks viis kulda Jõhvi
klubile Loit. Vjatšeslav
Zaretšnevi kasvandikest
said esikoha Danil Verenitš
(kaalukategoorias kuni 70
kg), kes tunnistati B-klassi
parimaks poksijaks. Samuti
Denis Drozdov (klass
B, kuni 70 kg, II grupp),
Matvei Jeršov (A, kuni 69 k),
Vladislav Hairov (S, kuni 75
kg), kes võitis finaalmatšis
oma klubikaaslast Artjom
Tšulitskit, ja Martin
Spiridonov, kes osales
kaalukategoorias kuni
91 kg.
portaalist Sekundomer.ee
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Jõhvi noortekeskuses
„keritakse plaati“!
Jõhvi noored lõid oma
DJ-klubi, mis kogub
üha enam populaarsust üle terve Eesti!
Aastal 2017 toimus Jõhvi noortekeskuses DJ-ring,
millega sooviti mitmekesistada noortele suunatud tegevusvõimalusi. Ringi eesmärgiks oli õpetada noori
muusikat miksima ja käsitlema DJ-pulti. Töötuba osutus
noorte seas populaarseks ja
õppimisse suhtuti seal täie
tõsidusega.
DJ-ring lõpetas küll oma tegevuse, kuid noored ja juhendaja
Taavet Unt ei lasknud sellest
end häirida ning otsisid edasisi tegevusvõimalusi. Kuna
Jõhvi noortekeskuses tegutses
ka Noorteühing Eesti 4H, siis
nähti head võimalust teha sellega koostööd, sest mõlema
ringi põhieesmärgiks oli toetada noori nende ideede elluviimisel.
Aastal
2018
registreeriti
Noorteühing Eesti 4H ametlikult klubina ja selle nimeks
sai Keri Plaati. Klubi tegutseb
praeguseni Jõhvi noortekeskuses. Klubi noored õpetavad iseseisvalt teisi noori, kes on selle
tegevusest huvitatud ja otsivad
võimalusi enesearenguks.
Erinevate projektifondide ja
noortekeskuse toel on klubi
käsutuses olev tehnika muutunud aina paremaks ja kvaliteetsemaks. Selleks, et saada
esinemiskogemust, on pakutud
ennast mängima erinevatele
üritustele. Alustati noortekeskusest, kus korraldati Jõhvi noortele diskosid. Suurim
esinemiskogemus saadi neli
päeva kestnud 4H suvepäevadel, kus lisaks heale
kogemusele andis end tunda karm reaalsus, mis õpetas
noortele omakorda meeskonnatööd.
Hea sõna levis kiirelt ja nii
hakkasid Keri Plaati klubi
vastu huvi tundma ka meie
naabervallad ja noorteasutused. Tänaseks päevaks on
klubi muutunud aina populaarsemaks ja klubi liikmeid
kutsutakse esinema noorteüritustele nii Ida-Virumaal kui ka
mujal Eestis.
DJ-klubi liikmed Sandra-Laura Nõmmeloo, Mathias Tooming, Veroonika Mendes, Mihkel Pass ja juhendaja Taavet
Unt suhtuvad tulevikku optimistlikult ning tegutsevad
selle nimel, et klubi muutuks
professionaalseks ja saaks tuntuks üle terve Eesti!
Janika Juuse
Jõhvi noorsootöötaja

Kallid naised!
Õnnitleme Teid naistepäeva
puhul ja soovime Teile õnne,
ilu ja armastust !
Jõhvi vallavolikogu, Jõhvi vallavalitsus

Kultuurikalender
Raekoja saalis

10. märts kell 13.00 Eri rahvuste klubi “Landõs”
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.
Näitus jääb avatuks 31. märtsini.
Kaare tn. mälestuskivi juures
25. märtsil kell 17.00 Märtsiküüditamise mälestusminutid
Mihkli kirikus
25. märtsil kell 18.00 Mälestuskontsert “70 aastat
märtsiküüditamisest”
Tammiku Rahvamaja üritused
2. märtsil kell 13.00
Tammiku Rahvamajas IDA-VIRUMAA
VOKAALANSAMBLITE JA SOLISTIDE PÄEV
Külalisesineja vokaalansambel “MESI” / Lõuna-Eestist
ÜRITUS TASUTA
Info telef.58587381
9. märtsil kell 16.00
Tammiku Rahvamajas KONTSERT
“Sõstraid varakevadel on lausa lust vaadata”
Esinevad meesansambel “SÕSTRAD” Saaremaalt ja
rahvatantsutrupp “Lausa Lust”
Pileti hind - 3 eur
Piletid müügil Tammiku Rahvamajas
Tule naudi kaunist laulu ja sinna kõrvale lennukat
rahvatantsu!
Info telef.58587381
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
6. märtsil kell 19.00
Kontserdisari „Eesti ajastud” „Vene aeg”
Iris Oja (metsosopran)
Kirill Ogorodnikov (kitarr)
8. märtsil kell 19.00
„Dialoogid”
Kontsertetendus pianistile ja näitlejale S. Dovlatovi,
M. Zošrnko. K. Vonneguti ja A. Kuprini teoste ainetel.
Etendus on vene keeles.
14. märtsil kell 19.00
Klaveriduo Argo & Arko
Arko Narits (klaver)
Argo Jentson (klaver)

