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September Jõhvi koolides:
kuus klassi ja uued spetsialistid
Jõhvi põhikoolis alustas tänavu
tööd kuus uut spetsialisti –
kolm abiõpetajat, tugispetsialist, eripedagoog ja ringijuht.
Ka lasteaedade töötajate struktuur muutub mõnevõrra. Uuest
õppehooajast alustab lasteaias
Sipsik tööd lasteaia lasteaiakasvatajat abistav tugiisik, kes
tegeleb
tervisekahjustusega
lastega. Antud juhul peamiselt
nendega, kellel on probleeme
liikumisega.
Abivallavanem Aleksei Naumkin rääkis, et lapsevanematele,
kelle lapsi haigus ei sega ja
kes saavad õppetööga sama
edukalt hakkama kui terved
lapsed, pakutakse võimalust
panna laps tavalasteaia sobitusrühma, mitte erirühma, mis sobib rohkem sügavama puudega
lastele. See on võimalik tänu
lasteaias töötavale tugiisikule.

Vaatamata sellele, et 1. september sattus sel
aastal olema pühapäev, ei hakanud Jõhvi põhikool traditsioone rikkuma ja korraldas esimese
klassi õpilastele kooliaktuse. Pidulik üritus
leidis aset Jõhvi kontserdimajas.

Jõhvi põhikooli kolmes õppeklassis asus sel sügisel õppima 56 esimese klassi õpilast.
Järgmisel aastal kooli lõpetavates 9. klassides õpib kokku
52 õpilast.

Vene põhikoolis avati samuti
kolm esimest klassi. Seal istus
koolipinki 64 õpilast.
Üheksandikke on sel aastal
koolis kokku 55 õpilast.

Uudised

Jõhvis
lammutatakse
mahajäetud
hooned
Jõhvi linnas algasid 11. septembril lammutustööd, mille
käigus lõhutakse maha lagunenud ja räämas hooned.

Esmalt läksid lammutamisele
ligi pool sajandit kummituslikult keset linna seisnud
täitevkomitee garaažid. Seejärel on plaanis ette võtta
Nooruse tänava suured kuurid
ning pärast seda Pargi tänava
garaažid. JT

Jõhvi linna elanik
Linda tähistas
oma 100. juubelit

Suurematest remonditöödest
võib välja tuua vene põhikooli
staadionil alanud remondi, mis
peaks plaanikohaselt lõppema
järgmise aasta kevadel.
Käimas on Sipsiku lasteaia
territooriumi
renoveerimise
hankeprotsess. Seal plaanitavad tööd peaksid alguse saama
2020. aasta kevadel.
JT
Foto: Jevgenia Parv
Kolmapäeval, 18. septembril
õnnitlesid vallavanem Max
Kaur, volikogu esimees
Eduard East ja sotsiaalteenistuse spetsialist Kersti
Vihmann 100 aasta juubeli
puhul Linda Leuskat, kes
on Jõhvi valla üks vanimaid
elanikke. Linda on hea tervise
juures ja rõõmsameelne.
„Minu pika elu saladus on
lihtsamast lihtsam – teha oma
tööd ja mitte muretseda liiga
palju,“ ütles Linda ja lisas, et
ta ei tarbi alkoholi.
Õnnitleme teda veel kord!
Soovime talle jõudu ja tervist!
JT
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Naumkin Neglasoni süüdistustest:
peame olema korrektsed valla
rahaga ringikäimisel
17. septembril avaldas ajaleht Põhjarannik pika
artikli, mille autoriks oli vallavalitsuse opositsioonisaadik Niina Neglason, kes häälekalt ja
sarkastiliselt süüdistas Jõhvi ametisolevat vallavalitsust (sealhulgas loomulikult abivallavanemat Aleksei Naumkinit) Jõhvi „sotsiaalvaldkonna politiseerimises“.

Politiseerimine seisneb opositsiooni liidri meelest selles,
et kui Aleksei Naumkin asus
abivallavanemana juhtima hariduse-, kultuuri-, spordi- ja
noorsoovaldkonda,
otsustas
ta sotsiaalvaldkonna partnerite-hankijatega sõlmitud lepingud üle vaadata ja selle
hoolsa kontrolli
tulemusel
kitsenes nende teenuste kättesaamine.
Tähelepanuväärne on, et
inimene, kes on ise samal ajal
kohtuliku uurimise all (Niina Neglasoni süüdistatakse
korruptsioonis), süüdistab
avalikult Jõhvi ametivõime
selles, et vallavalitsus võtab
ette ennetavaid tegevusi korruptsiooni ärahoidmiseks ja
töötab selle nimel, et otsused
ja haldusprotsess oleksid
läbipaistvad ja seaduslikud.
Kas siin ei ole mitte vastuolu?
Järgneb Aleksei Naumkini
vastus antud süüdistusele.
„Lugupeetud proua Neglason süüdistab mind revolutsiooniliselt liigses bürokraatias
ja asub kaitsma „erasektoris
tegutsevate ärimeeste ja mittetulundusühingute“ huve, kes
tema ajal võisid takistamatult
kasutada valla vara ilma selle
eest maksmata ja kasutavad
seda tänini, teenides selle pealt
kasumit.
Kõigest sellest hoolimata ei
häbene praegune opositsioon
kaevata pidevalt kaitsepolitseisse ja prokuratuuri, seda
isegi siis, kui vald on ametlikes
dokumentides eksinud vaid
komaga.
Lubasin enne ametiülesannete
täitma asumist, et teen kõik dokumendid korda. See puudutas
kõiki lepingupartneritega sõlmitud kokkuleppeid, hankekonkursside läbiviimisi seal,
kus vaja jne.
Kui asusin välja selgitama,
kes meie lastele erispetsialistide teenuseid pakuvad (an-

tud juhul käis jutt logopeedilisest teenusest), siis minu
eesmärgiks ei olnud põhjustada lastele ja vanematele lisaebamugavusi, vaid vastupidi,
parandada selle teenuse pakkumist.
Niina Neglason kirjutab:
„Selleks, et saada teenust,
peab lapsevanem tooma tõendi mõnelt teiselt spetsialistilt,
kes kinnitab, et laps ikka vajab
teenust. Nii koormame niigi
ülekoormatud spetsialiste ja
seda kõike selle tõttu, et Aleksei Naumkin ei usalda kedagi
(sh lastevanemaid) ning näeb
igas tegevuses kuritahtlikkust
ja korruptsiooni.“
Võin teile kinnitada, et tegemist ei ole kellegi kahtlustamisega, vaid tavalise praktikaga, arvestades seda, et
me kulutame selle teenuse
pakkumiseks valla raha. Vajadus selle teenuse järele peab
olema kindel, põhjendatud ja
mingis mõttes isegi tõestatud.
Ma ei taha, et selle olulise
sotsiaalteenuse
osutamisele
lähenetaks pinnapealselt, nii et
me tegelikult ei tea, kellele, kui
palju ja kuidas raha makstakse.
Tahan, et lapsed, kes vajavad
väga logopeedilist tugiteenust,
saaksid palju kvaliteetsemat
abi, st võiksid vajadusel kasutada ka kliinilise logopeedi
teenust.
Teisisõnu peab selle teenuse
osutamine lahendama konkreetse lapse probleemid, mitte
olema järjekordne „linnuke“
sotsiaalvaldkonna
edukas
arengus.
Soovin, et lapsed saaksid abi
seal, kus nad õpivad, kas siis
koolis või lasteaias, mis oleks
nii vanematele kui ka lastele
mugavam. Tegemist on retoorilise küsimusega, aga mis
on tähtsam, kas raha kuhugi
„paigutada“ või abistada konkreetset peret või last.
Kui sotsiaalala asekantsler

Rait Kuuse käis vallas praktikal, siis rääkis ta korduvalt, et
sotsiaalteenistus peab tundma
oma kliente ja nende vajadusi. Kuid varasemalt eksisteerinud ja „usaldusel põhinenud“
teenuse kohta ei pidanud sotsiaaltalitluse eelmine juhtkond
ühtegi arvestust ega statistikat,
kellele ja millise tulemusega
teenust osutati.
Juhul kui tasustatud spetsialist ei suuda anda hinnangut teenuse vajalikkusele, on
oht korruptsiooniks. Nii et
proua Neglasoni süüdistused
ei ole asjakohased.
Järgmine süüdistus puudutas
seda, et olen aktiivselt seisnud
hea selle eest, et vallale tagastataks kunagi „koostööpartneritele“ üle antud vara.
Proua Neglason nägi asja nii:
„Praegu on valdkonna juhil suureks mureks ka
koostööpartnerid, kes on omal
ajal saanud vallalt (varem linnalt) kasutamiskõlbmatud ruumid või hooned, nendesse ise
investeerinud ja need kenasti
remontinud eesmärgiga seal
teenuseid arendada ja osutada. Jälle on Naumkini silmis
tegemist korruptiivse tegevusega. Aina enam väljendab
Aleksei Naumkin arvamust,
et kasutusse antud ruumid,
objektid, majad tuleks tagasi
võtta. Ju ajendab teda mure, et
keegi teenuseosutajatest võib
rikastuda. Varasemad omavalitsuse juhid on olnud just seda
meelt, et leida võimalikult palju selliseid partnereid, kellega
teha koostööd ning kes üksiti
parendavad ja investeerivad
valla varasse, milleks vallal
endal ressursid ja vahest ka
huvi puudub, ning loovad üksiti uusi teenuseid ja töökohti.“
Hea meel on tunnistada, et
nimetatud partnerite seas
on väga palju neid, kes altruistlikult ja missioonitundest
on võtnud kasutusele kasutuskõlbmatu vara ja ei teeni
selle pealt sentigi.
Varasem vallavalitsus jagas
neid objekte (valla maad,
hooneid) mitmel viisil, ka
täiesti tasuta inimestele, kes
ei olnud võimule sugugi mitte
võõrad. Need jagati „omadele
inimestele“, kes siiani toetavad opositsiooni. Praeguseks
oleme aga veendunud, et neid
hooneid on meil valla arenguks ja mugava keskkonna
loomiseks vaja. Pealegi on elu
näidanud, et alati pole mõtet
loota partnerite peale, kes
lubavad ehitada valda basseini,
jäähalli või mõne muu objekti.
Teisisõnu, kes siis veel, kui
mitte vald peaks korraldama
Karjamaa laagreid ja ohjama Tammiku spordihoone
tööd, selleks, et neist saaksid
nii väikestele kui ka suurtele
väärikad külastuskohad.
JT

Sotsiaalmaja uus juht: selliste
töötajatega on rõõm koos töötada
Alates 12. juunist töötab Jõhvi sotsiaalmaja juhina Andrei Luškin.
Andrei Luškin töötas pikki aastaid politsei- ja piirivalveametis, seejärel
kaks aastat erasektoris ning hiljuti asus ta tööle sotsiaalmaja direktorina.
tööd, vabanevad sõltuvustest
ja hiljem juba lähevad tagasi
„päris ellu“. Kuid välja kukkus nii, et see maja muutus
elanikele elamispaigaks pikaks
ajaks, ja sellega tuleb maja
arendades arvestada.

Sotsiaalmaja ei ole hooldekeskus, vaid siin elavad
inimesed, kes on erinevatel
põhjustel sattunud raskesse
olukorda, kus nad vajavad
toetust. Enamasti ei ole neil
piisavalt vahendeid, et elada

omal käel. Kuigi majas
kehtivad teatud piirangud,
tunnevad sotsiaalmaja elanikud
end küllaltki vabalt. Nad
elavad eraldi, ühele inimesele
mõeldud tubades. Kuid seal
asub ka nn sotsiaalkorter,
kus on kaks tuba omavahel
ühendatud. Selles elab üksik
pensionär, kes võiks elada
ka linnale kuuluvas korteris,
kuid kes eelistab elada sotsiaalmajas.
Oma eluaseme eest maksavad
inimesed ise. Selleks kulub 2.50
eurot ruutmeetri kohta. Kütte-,
prügiveo- jms teenuskulud
jaotatakse proportsionaalselt
kõigi sotsiaalmaja elanike
vahel, mis leevendab nende
finantskoormust.
Sotsiaalmajas asub samuti
supiköök ja kodutute öömaja.
„Suvisel ajal on öömaja
praktiliselt vaba, kuid talvel
täitub inimestega. Esimene
öö on öömajas tasuta, hiljem maksab inimese eest
kohalik omavalitsus, kus ta
on elanikuna registreeritud.
Inimene ise ei maksa ööbimise
eest midagi,“ rääkis Andrei.
Praegu elab sotsiaalmajas selle
juhi sõnul pidevalt 68 inimest.
Kõik nad on võimelised ise
hakkama saama ning tänu
sellele ei ole majas ühtegi
inimest, keda peab hooldama.
Hooldust vajavad inimesed

elavad hooldekeskuses, mis
asub Kaare tänav 3.
„Hooldekeskus
ei
kuulu
meie struktuuri, kuid me
teeme
tihedat
koostööd.
Meil on ühised projektid ja

vahetevahel aitame sinna
kolida meie elanikel, kes
vajavad ööpäevaringset hoolt
ja järelevalvet,“ selgitas sotsiaalmaja direktor.
Sotsiaalmajas töötab koos
direktoriga üksteist töötajat.
Neist neli on valvurid, kuna
majas peab olema alati keegi,
kes peab korda ja jälgib reeglite
täitmist. Reeglid on lihtsad
– ei tohi segada naabreid, ei
tohi tarbida liigselt alkoholi
ja tekitada liigselt müra. Maja
suletakse alates kella 23-st,
mil külalistel on viimane aeg
lahkuda.
„Ei saa öelda, et kõigil, kes
meil elavad, oleks mingisuguseid probleeme seaduste
või alkoholiga. Meil elab
ka rahulikke ja korralikke
elanikke, kellele tuleb tagada
turvalisus ja kõik mugavused.
Mitte keegi ei pea kannatama
kärarikaste naabrite tõttu.
Eelkõige seepärast valvavad
meie valvurid hoolikalt kõigi nende reeglite üle ning
vajadusel
sekkuvad
operatiivselt,
kontakteerudes
juhtide või vastavate teenistustega,“ sõnas Luškin.
Sotsiaalmaja oli selle juhi
sõnul algselt mõeldud ajutise
elupaigana. Eeldati, et raskustesse sattunud inimesed elavad selles mõnda aega, kuni
sotsialiseeruvad,
leiavad

„Meil on 144 eluaset, millest
on täidetud 68. Kuna meil
on ruumi, siis plaanime sotsiaalmaja edasi arendada, et
inimesed tahaksid siia elama
tulla ning siin elavad inimesed
tunneksid end hubaselt ja
kindlalt. Siin peaks saama
esmast abi ja nõuandeid,
mis on omased seda tüüpi
klassikalisele sotsiaalasutusele,
et õigustada oma nime,“
märkis sotsiaalmaja juht.
Samal ajal ei saa Luškini sõnul
läbi probleemideta, mida on
vaja kiiremas korras lahendada.
Need puudutavad hoonet
ja selle seisukorda, ehkki
üksikuid süsteeme on hoones
jõutud remontida. Vastus tuleb
leida ka küsimusele, kuidas
meelitada ligi uusi elanikke
jne, jne.
„Neid küsimusi on võimalik
lahendada ainult riiklikes
programmides
osalemise
kaudu, sest need on väga rahamahukad ja käivad valla
eelarvele üle jõu. Eelkõige
selles
suunas
hakkamegi
praegu liikuma. Ütleme nii,
et praegu on see kahjumlik
tegevus, kuid tahaks jõuda
olukorda, kus maja end ise ära
tasub ning inimestel oleks siin
veel mugavam elada,“ selgitas
Andrei Luškin.
Hoolimata sellest, et sarnaseid teenuseid pakuvad ka
teised omavalitsused ja organisatsioonid, on sotsiaalmaja
juhi
arvates
sotsiaalmaja
asukoht küllaltki soodne.
Selle ümber on koondunud
mitmed sotsiaalse suunitlusega
teenused, mida pakutakse
kehva tervisliku seisundiga
inimestele, sotsiaalmaja, hooldekeskus, kodutute öömaja
ja supiköök. See on mugav
inimestele, kes neid teenuseid
vajavad.
„Supiköök võimaldab meil
toita umbes 20 inimest päevas,
seepärast valime hoolikalt,
kellele seda teenust pakume.
Peame olema kindlad, et
pakume süüa ennekõike neile, kes seda kõige rohkem
vajavad,“ rääkis sotsiaalmaja
juht. Kuid ta rõhutas, et
töötajad võivad alati minna
inimese juurde, kui näevad, et
inimesel on abi vaja.
„Meil on väga hea kollektiiv,
selle eest tahaksin tänada
eelmist juhti, kes selle moodustas. Selliste inimestega on
rõõm koos töötada ja tulemusi
saavutada.“
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

JÕHVI TEATAJA

meie inimesed 3

		

Ei pea ennast kangelaseks: Jõhvi päästja pälvis elu
päästmise eest kõrge autasu
Ida päästekeskuse
Jõhvi päästekomando
päästja Igor Tšelobittšikovile omistati
kõrge tunnustus –
elupäästja kolmanda
klassi medal. Igor ise
ei luba aga ennast
kangelaseks nimetada
ja vastab tuttavate
pärimisele, mille eest
talle autasu anti, üsna
tagasihoidlikult, et
see anti talle „ühes
päästeoperatsioonis
osalemise eest“.
Tegelikult on Igor ehtne
kangelane, kes on kinkinud
võimaluse elada.
See ei juhtunud mitte valvekorra ajal, vaid päästjale
vabal päeval, mil ta oli külas
oma vanematel, kes elavad
Narva maanteel asuvas kortermajas

„Minu vanemad on juba eakad
inimesed. Läksime igaüks
eraldi tuppa magama. Öösel
ärkasin aga üles kummaliste
helide peale, mis kostusid isa
toast. Kuna isa vähkreb unes
päris tihti, siis ma alguses
ei pööranud neile helidele
mingisugust tähelepanu.“
Kuid ühel hetkel näis asi
Igorile kummaline ja ta tõusis
voodist, et minna vaatama, kas

isaga on kõik korras. Kell oli
umbes pool kaks öösel.
„Läksin tuppa ja nägin, et
see oli juba suitsu täis. Suur
kuumus oli pannud akna
praksuma ja neid helisid olingi
kuulnud. Isa istus voodil ning
ei saanud aru, mis toimub.
Aknal helkisid leegid, mis
kumasid välja naabri põlevast
korterist,“ räägib Igor.
Mees haaras isa sülle. Toast,
kuhu suits ei olnud jõudnud,
astus välja ema. Igor asus
vanemaid majast välja juhtima.
Ta avas ukse, kuid trepikoda oli
tema sõnul selleks ajaks juba
suitsu täis valgunud. Küsimus
oli sekundites, kui Igor asus
kiirelt koos vanematega allapoole laskuma. Neile tuli trepil
vastu vanem naine, kes otse
Igori silme all kaotas teadvuse.
„Mul ei jätkunud käsi, et teda
kaasa haarata. Viisin vanemad
trepikojast võimalikult kiiresti
välja ning jooksin tagasi tema
järele,“ meenutab Igor.
Suitsuses koridoris kiirustas
ta teisele korrusele ja kandis
teadvuse kaotanud naise õue.
Kui ta sai aru, et kannatanu
ei hinganud enam ja tal
puudus pulss, ei löönud Igor
kõhklema, vaid asus nii nagu
teda oli õpetatud, tegema
südamemassaaži. Kohale sõitnud meedikutele andis Igor üle
naise juba siis, kui ta hakkas
teadvusele tulema.
Küsimusele, et kas tal on
enne seda juhtumit olnud vaja
kellelegi esmaabi osutada,
vastab Igor naeratades, et
kunagi teises klassis aitas ta
õpetajal pindu välja tõmmata.
Väljakutsele reageeris Jõhvi
päästekomando, kelle liikmed
olid üllatunud, kui leidsid eest
oma kolleegi, kelle puhkepäev
oli kujunenud nii ebatavaliseks
ja pingeliseks.
„Poisid ütlesid, et tegin kõik
õigesti, kiitsid mu tegevust ja
seda oli meeldiv kuulda. Kuid
kõige suurem tunnustus oli
mulle uudis, et kannatanud
naisega oli kõik korras.
Järgmisel päeval kirjutati ta
juba haiglast välja.“

Unistuste töö

Igorit võib pidada „uustulnukaks“, sest päästjana alustas
ta tööd alles kaks aastat tagasi.
„Töötasin enne seda tanklas,
kuid ühel hetkel sain aru,
et see töö ei rahulda mind
absoluutselt. Küsimus polnud
mitte rahas, vaid töös endas.
Hakkasin endale teist töökohta
otsima ja pöördusin tuttavate
päästjate poole, et teada saada,
kas komandos ei vajata ehk
inimesi. Kui aus olla, siis mul
ei olnud helistades suuri ootusi,
sest arvasin, et kõik kohad on
täis. Kuid pidin uurima, sest
see oli mulle tähtis. Tahtsin
sellel kohal töötada, sest see
oli amet, kus oli võimalik edasi
areneda.“
Ootamatult teatasid mehed,
et komandosse on tõesti
ühte inimest vaja. Minnes
töövestlusele ei hakanud Igor
salgama, et ta ei tea päästja tööst
mitte midagi. Kuid ta oli valmis
õppima kõike, mida vaja. Ta
võeti tööle ja saadeti samal ajal
õppima ning treenima VäikeMaarja päästekolledžisse. Tööd
tuli teha vahetustega ja see aeg
oli pingeline, kuid ta tundis
rõõmu komandos töötamisest
ning kõigest muust, mis selle
tööga kaasas käis ja mis teeb
sellest ühe tähtsaima ameti –
päästja ameti.
„Meeskond võttis mind väga
hästi vastu, kõik aitasid ja toetasid mind. Võime küll väljakutsete vahel omavahel naljatada ja
üksteise kallal lõõpida, kuid
kui tuleb väljakutse, heidetakse
naljad kõrvale ning algab meeskonnatöö,“ räägib Igor, rõhutades, et just see meeldib talle
kõige enam.
Igoril vedas, et ta on alati
tegelenud spordiga ja ta
räägib eesti keelt päästjale
vajalikul tasemel. Seetõttu ei
saanud füüsiline ettevalmistus
ja erinevad vastupidavuse
testid, nii nagu ka vestlus riigikeeles, talle takistuseks päästekomandos oma unistuste töökoha saamisel.
Küsimusele, et kas ta mäletab
oma esimest sündmust, millel
olid traagilised tagajärjed,
vastab Igor, et mäletab seda

hästi. See juhtus siis, kui
veekogust tuli välja tuua seal
uppunud mehe surnukeha.
See ei olnud lihtne, kuid
Igoril on tugevad närvid ja ta
teadis, et päästja töös esineb
möödapääsmatuid
olukordi,
mil on vaja keskenduda tööle ja
mitte laskuda emotsioonidesse.

Igor tunneb, et leidis
ennast

„Päästjate töö arendab ja annab
adrenaliini, selle puhul tunnetad
„kolleegi õlga“ ja rõõmustad

Küsimusele, kas riik peaks
päästjate palka veel tõstma,
vastab Igor, et ei asunud sellel
kohal tööle palga pärast. Ta
asus päästjana tööle enne seda,
kui riik viimati päästjate palku
tõstis (käesoleva aasta algul –
toim), ning talle oli peamiseks
motivaatoriks töö ise. Kuid
raha pole kunagi üleliigne,
lisab ta.
Küsin samuti, milliste raskuste
ja erilisemate sündmustega on
tal päästekomandos töötades
tulnud kokku puutuda.

äärmiselt harva, siis vajad pisut
enam aega, et hinnata õigesti
oma valmisolekut juhiste järgi
reageerida. Kasutatakse mõistet
nagu „käemälu“, seda siis,
kui kätes on talletunud mälu,
mida ja millises järjekorras
tuleb teha. See on seotud
köiesõlmede
sidumisega
sündmuste ajal, mil on vaja
inimesi järsakust päästa, aga
ka muude kasutuses olevate
päästevahenditega. Eelkõige
selletõttu õpib päästja alati
midagi uut või kordab
läbivõetut. See tähendab pidevat treenimist, ilma milleta läbi
ei saa,“ selgitab Igor.
Talle meeldib väga, et päästja töö ei piirdu üksnes tulekahjude kustutamisega, vaid
sellega käivad kaasas inimeste
nõustamine,
lasteüritused
ja infopäevad, millest Jõhvi
päästekomando võtab hea
meelega osa. Sellega aidatakse
kaasa inimeste teadlikkuse
tõstmisele, mis on kahtlemata
veel üheks sammuks, et tulekahjudes ja veekogudes hukkunute arv väheneks ja ei oleks
ideaalis enam meie reaalse elu
osaks.

tulemuste üle, kui mõistad, et
sinu tegevusest võib sõltuda
kellegi elu ja kui sa suudad
reaalselt kedagi aidata.“

„Väga oluline on ennast
pidevalt treenida. Kui sa satud
raskesse olukorda, mis on
väga spetsiifiline ja mida juhtub

Jevgenia Parv
Foto: Päästeamet,
Jevgenia Parv

Mõeldes hariduse kvaliteedile ja tegutsedes noorte nimel loome Jõhvi tuleviku
Alanud on uus õppeaasta, mis
tähendab seda, et haridusvaldkonnas sai alguse iga-aastane
ühiskonna noorema põlvkonna
harimise protsess. See ei tähenda
ainult otsest õppetööd koolides,
vaid ka lastele alushariduse andmist nende kasvatamise ja individuaalse arendamise kaudu ning
huvikoolide poolt pakutavaid
võimalusi, mis toetavad noorte
mitmekülgset arengut.
Irina Šulgina
Jõhvi vene põhikooli direktor
Jõhvi vallavolikogu haridus- ja
noorsookomisjoni esimees

Tarkusekuul on õige rääkida ka
Jõhvi vallavolikogu haridus- ja
noorsookomisjoni tegevustest ja
eesmärkidest, sest tihti on nii, et
vallavalitsuse tööd märgatakse

uute või renoveeritud teede kaudu
ning volikogu on nähtav avalikult
ajalehe veergudel tõstatatud poliitiliste “sõdade” (diskussioonide)
tõttu, aga komisjoni analüüsiv,
suunav ja nõuandev roll jääb selle
taha varju.
Lühidalt öeldes on iga volikogu
komisjoni ülesanne analüüsida
valdkonnapõhiselt vallavalitsuse
poolt väljatöötatud ja volikogusse
otsustamisele suunatud eelnõusid
ning teha ise ettepanekuid. Laiemalt vaadates peab komisjon
kujundama selle sektori poliitikat ehk seadma paika eesmärgid,
mille poole omavalitsus peab

liikuma, ja leidma viisid, kuidas
neid eesmärke teostada.
Haridus- ja noorsookomisjon
koosneb 14 liikmest, kes on enamasti meie haridus- ja huviharidusasutuste professionaalid, noortega
tegelevad asjatundjad ning noorsoopolitsei esindaja. Vajadusel
kutsutakse istungile ka teisi aktiivseid inimesi või spetsialiste.
Komisjonil on koostatud aastane
töökava, kus on pandud paika
põhiküsimused, millele lisanduvad volikogu päevakorda minevad
eelnõud ja teised päevakajalised
või kohapeal tõstatatud teemad.
Komisjoni esimehena on mul hea

meel tõdeda, et põhiteemade arutamisel valitseb meil töine ja konstruktiivne õhkkond. Komisjonis
arutatud olulisematest teemadest
sooviksin nimetada Jõhvi põhikooli uue hoone ehituse toetamist
ning õppeprotsessi sujuvuse tagamist selleks ajaks; Jõhvi lasteaia
uue sõimerühma avamise vajadust
Kalevipoja majas; samuti Jõhvi
spordikoolile kuuluvate objektide
renoveerimist, mis puudutab nii
huviharidust, noorte tegevusi kui
ka üldharidusasutusi.
Tähelepanuta ei ole jäänud ka haridus- ja huviasutuste arenguvõimalused ning uueks õppeaastaks
valmisolek, noorte vaba aja veet-

mise võimalused (infrastruktuur,
suvelaagrid),
noortevolikogu,
koolikiusamine, õpetajate motivatsiooni tõstmise meetmed,
noorte õpetajate kooli tulekut
toetav programm, kriminaalpreventiivsed meetmed jne. Neid
põletavaid ja vajalikke teemasid
on palju, mida on vaja arutada ja
millele leida üksmeelselt võimalikult parim, just tulevikku vaatav
lahendus.
Soovin kõigile tulemuslikku uut
õppeaastat ja julgust, energilisust
ühiskonda puudutavate aktuaalsete
teemade tõstatamisel ning nende
konstruktiivsel elluviimisel!
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Turvalisuse suurendamisele saavad kaasa aidata ka kogukonna liikmed
Kätte on jõudnud september ja
aeg on tagasi vaadata aasta esimesele poolele. Ida-Virumaal
registreeriti käesoleva aasta
esimesel poolel 1949 kuritegu,
millest 171 registreeriti Jõhvis.
Peamised kuriteoliigid on
jätkuvalt isikuvastased, varavastased ja liiklussüüteod.
2019. aasta esimesel poolaastal registreeriti Jõhvi linnas 64
isikuvastast kuritegu, mis on
võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 26 juhtumi võrra
rohkem.

Karoliina Sild,
Jõhvi linna
piirkonnapolitseinik

Valdava osa isikuvastastest
kuritegudest moodustavad kehalised väärkohtlemised, mille
puhul on tegemist pereliikmete
või tuttavate vaheliste konfliktidega. Lähisuhtevägival-

la infoteadete arv jäi samale
tasemele (52), kuid lähisuhetega seotud kuriteoteateid oli
varasemast rohkem (41).

abi saamise võimaluste kohta.
Ohvriabitöötaja kabinet asub
Jõhvi politseijaoskonnas Rahu
tn 38.

Lähisuhtevägivald on jätkuvalt politsei prioriteediks, kuna
varajane sekkumine aitab ära
hoida probleemi süvenemist,
kordumist ja võimalikke raskeid tagajärgi.

Väärtegusid on Jõhvi linnas
registreeritud võrreldes 2018.
aasta esimese poolega 0,5
protsenti rohkem.
Peamised registreeritud väärteod on liiklusalased, mille
arv on 2019. aasta esimese
poolaastaga vähenenud 32 juhtumi võrra.

Perevägivald on sageli süsteemne ja pikaajaline. Vägivallajuhtumite ja probleemsete perekondade murede
lahendamisel on oluline roll
ohvriabitöötajal, kes pakub abi
vajavatele isikutele emotsionaalset tuge, osutab abi tasuta
riiklike hüvitiste ja psühholoogilise kriisiabi kulutuste saamisel ja jagab informatsiooni

Karistusseadustiku rikkumiste
arv on vähenenud 56 juhtumi
võrra.
Narkootiliste
ja
psühhotroopsete ainete ning nende
lähteainete
seadust
rikuti
käesoleva aasta esimesel poolel
60 korral, mis on võrreldes

eelmise aasta sama perioodiga
35 juhtumi võrra vähem.
Alaealiste poolt toime pandud
väärtegude arv on langenud
7,5 protsenti. Kui 2018. aasta
esimesel poolaastal registreeriti Jõhvi linnas 53 alaealiste
poolt toime pandud väärtegu,
siis käesoleva aasta esimesel
poolel oli see arv 49.
Esimesel poolaastal registreeriti Jõhvi linnas viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada
kuus inimest.
Septembris suureneb liikluskoormus reeglina hüppeliselt,
kuna liikluses on tagasi lapsed,
kes kiirustavad kooli ja lapsevanemad, kes neid koolidesse
sõidutavad.

Liiklusesse ilmus ka suur hulk
esimese klassi lapsi, kes alles
õpivad kooliteed ja iseseisvat
ohutut liiklemist. Siinkohal
on olulisel kohal autojuhtide
tähelepanelikkus, täiskasvanute eeskuju liikluses ning
koolitee korduv läbi käimine
koos lapsega.
Turvalisuse suurendamisele
saavad kaasa aidata ka kogukonna liikmed.
Märgake enda ümber toimuvat,
hoidke enda vara ja andke teada kahtlaste isikute liikumisest
piirkonnas ja joobekahtlusega
sõidukijuhtidest telefonile 112.
Iga kodanik saab panustada
süütegude ennetusse ja aidata
kaasa kuritegude avastamisele.

Ülevaade õiguskorra rikkumistest Jõhvi vallas
Piirkonnapolitseinikuna annan
ülevaate 2019. aasta esimese
kuue kuu õiguskorrast Jõhvi
valla territooriumil võrdluses
2018. aasta esimese poolega.

Juhan Reisi, Jõhvi valla
piirkonnapolitseinik

kuritegusid registreeriti seevastu kahel korral, mida on isegi ühe juhtumi võrra vähem kui
aasta tagasi.

Jõhvi
valla
territooriumil pandi sel perioodil toime
kokku 19 kuritegu, mida oli
võrreldes 2018. aasta sama
perioodiga ühe võrra vähem.

Liiklusalased kuriteod, mille
puhul oli tegemist mootorsõiduki joobeseisundis juhtimisega,
jäid samale viie juhtumi tasemele nagu 2018. aasta samal
perioodil.

Kõige enam (5 juhtumit) oli
kehalisi väärkohtlemisi, mida
oli võrreldes 2018. aasta esimese poolaastaga kahe juhtumi
võrra rohkem. Varavastaseid

Väärtegusid registreeriti valla territooriumil esimesel
poolaastal 312 korral, samas kui 2018. aasta esimesel
poolel oli neid 410. Lõvi-

Spordiuudised
Jõhvi noorsportlane
võistles edukalt Eesti
meistrivõistlustel
Eesti noorte kergejõustiku
meistrivõistlustel esines
noorteklassis edukalt
spordikooli ja KJK Visa
kasvandik Savva Novikov.
Vanuseklassis U14 pälvis
Savva kolm kuldmedalit.
Kolmikhüppe võitis ta tulemusega 11.57 m, tõkkejooksu
tulemusega 11,64 sekundit
ja kaugushüppe tulemusega
5.34 m.
Pärast neid võistlusi esines
Novikov edukalt Pärnus
Rukkilillemängudel, võites

kaugushüppe ja saavutades
tõkkejooksus kolmanda koha.
Suvise hooaja lõpetas
Savva Novikov võisteldes
mitmevõistluse Eesti meistrivõistlustel, kus ta pälvis
oma vanuseklassis üheksa ala
kokkuvõttes kõrge kolmanda
koha. Ta kogus kokku 6354
punkti, näidates erinevatel
aladel järgmisi tulemusi: 100
m jooks – 12,53 s, kaugushüpe
– 5.29 m, kuulitõuge – 10.05
m, kõrgushüpe – 1.47 m,
110 m tõkkejooks – 11,65
s, kettaheide – 28.40 m,
teivashüpe – 2.49 m, odavise
– 27.49 ja 1000 m jooks –
3.22,23 min.

Enne teivashüpet oli
Novikov mitmevõistluse
liider. Kui arvestada seda,
et meie regioonis puuduvad
kergejõustiku mitmevõistluse
etteval-mistuseks vajalikud
tingimused, siis on Savva
Novikovil tugev potentsiaal
saada väga heaks mitmevõistlejaks. Jõhvi vene
põhikooli staadionil alanud
remont annab siiski suurt
lootust, et olukord paraneb.
Viktor Predbannikov
Jõhvi spordikooli ja
kergejõustikuklubi Visa
treener

Reklaampinnad Jõhvi
Spordihallis
Juhul, kui soovite
reklaamida oma ettevõtet,
presenteerida
tooteid-teenuseid või
pakkumisi Jõhvi Spordihalli pinnal, andke endast
ja oma mõtetest teada
aadressile jekaterina@
johvisport.ee
Võtame Teiega esimesel
võimalusel ühendust.

osa väärtegudest moodustasid liiklusalased rikkumised,
mida käesoleva aasta esimesel
poolaastal oli 299 ja 2018. esimesel poolaastal 397.
Ülejäänud väärteod jaotusid
narko-, alkoholi-, karistus- ja
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse rikkumisteks.
2019. esimesel poolaastal fikseeriti kaks (2018. aasta esimesel poolaastal üks) liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm
ja hukkus üks inimene. 2018.
aastal ei hukkunud liiklusõnnetustes ühtegi inimest.

Üldine olukord on võrreldes
2018. aasta esimese poolaastaga jäänud samale tasemele.
Muret tekitavad endiselt politsei prioriteediks olnud liiklusalased ning lähisuhtevägivalla
juhtumid, mida on olnud 15
(2018. aasta esimesel poolaastal kuus).
Nendest viiel korral alustati
kriminaalmenetlust, mida on
võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga nelja juhtumi võrra rohkem.
Kuna tänaseks on kooliaeg

juba täistuurid sisse saanud,
siis palun nii sõidukijuhtidel
kui ka lapsevanematel olla
laste
suhtes
tähelepanelikumad ja kaasliiklejate
suhtes hoolivamad.
Vaadake üle enda ja laste transpordivahendid – jalgrattad,
tõukerattad jne, et kõik oleksid
korras ja neid oleks võimalik ohutult kasutada, samuti
riiete küljes olevad helkurid.
Oleme teistele
eeskujuks ja liikleme ohutult!

Elanikud said põneva mängu kaudu
Jõhvist rohkem teada
14. septembril toimus Jõhvis aardejaht
(otsimismäng),
mille korraldas
mitteformaalse
hariduse keskus
MTÜ Progress Center, keda toetas
Integratsiooni
Sihtasutus.

Ürituse eesmärgiks oli parandada
kommunikatsiooni Jõhvis elavate
eestlaste ja venelaste vahel, kuid
mängu käigus said osalejad teada
ka mitmeid fakte linna ajaloost.
Ühes ülesandes tuli näiteks möödakäijatelt teada saada, millist
nime kandis varem Jaama tänav.
Vaid vähesed mängust osavõtnud
teadsid, et nõukogude ajal kandis
see tänav Lenini nime.
Mängus osalejatel tuli teha
pilte
ajaloolistest
paikadest:
mälestusmärkidest,
kirikutest,
raudteejaamahoonest. Selle käigus tutvusid nad nende paikade
ajalooga. Linna aardejahist võttis
osa üle 40 inimese erinevas
vanuses, kellest paljud ei olnud
omavahel varasemalt tuttavad.

Mängus osalesid ka kolm vabatahtlikku Ukrainast, Austriast ja
Hispaaniast. Ürituse peakorraldaja
ja MTÜ Progress Centeri juhi
Artjom Malahovi sõnul arutati
aardejahi läbiviimise ideed juba
ammu.
„Meie organisatsoon tegeleb
rahvusvaheliste
projektidega,
mis aitavad tutvuda linna ja
selle ajalooga ning on osalejate
seas väga populaarsed. Ühtlasi
vastavad nad küsimusele, mida
kujutab endast mitteformaalne
haridus. Antud üritusest võtsid
osa 4-60 aasta vanused inimesed,
kes tutvusid omavahel mängu
käigus. Aardejahi võidu nimel
tuli neil teha koostööd. Erinevate
tegevuste kaudu omandasid nad

uusi teadmisi ja veetsid mõnusalt
ning kasulikult laupäeva.“
Aardejahis osales neli meeskonda, keda mängu lõpus ootas
autasustamine ja õhtusöök kohvikus Alzur Grand Caffe. Võitjameeskond pälvis peaauhinnana
mänguaja Jõhvi bowling`us. Mäng
oli osalejatele tasuta ja aardejahist
võisid osa võtta kõik soovijad.
Üritus toimus Integratsiooni
Sihtasutuse projekti „Integratsioonialane koostöö“ raames,
mida toetab Euroopa Sotsiaalfondi
projekt „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
toetuse andmise tingimused“.
Artjom Malahov
Foto: Progress Centeri arhiiv
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Ida päästekeskus tähistas tuletõrje 100. aastapäeva

Jõhvis tähistati 13. septembril organiseeritud tuletõrje sajandat sünnipäeva,
mille puhul Ida päästekeskus austas traditsiooniliselt oma teenistujaid ja
tänas koostööpartnereid.
Pidulikule koosviibimisele
olid kutsutud ka valla esindajad. Vallaga seob Ida päästekeskust pikaajaline koostöö,
mis on aidanud kaitsta jõhvilasi ning muuta nende elu
ohutumaks.

Jõhvi valla nimel esinenud
volikogu esimees Eduard
East ütles, et selle maailma
üks vastuolusid seisneb
selles, et kõik inimesed
teavad, et maailmas on
palju õnnetusi, kuid sellest
hoolimata arvab igaüks,
et temaga midagi sellist ei
juhtu.
„Teine paradoks on tuli.
Tuld peetakse aegade
algusest saadik valguse ja
soojuse sümboliks, kuid

kui tuli väljub kontrolli alt,
on sellel suur hävitav jõud.
Tahan päästjaid tänada
selle eest, et nad astuvad
võitlusesse tulega, kui
see ohustab inimesi ja
ümbritsevat maailma.
Olete tõelised kangelased,“
sõnas East Ida
päästekeskuse töötajate
poole pöördudes.

Jõhvi rõõmustab lapsi uute spordi- ja mänguväljakutega
3. septembril
avati Tammikus
pidulikult spordija mänguväljak.
Projekt viidi ellu tänu
Leader-programmi
rahastusele Jõhvi
omavalitsuse ning
Tammiku elanike
koostöös.
Samasugused väljakud
on viimasel ajal
ehitatud veel Jõhvis
aadressidel Narva
maantee 84, Hariduse
9, Narva maantee 29
ja Puru tee 7 asuvate
majade juurde.
Peagi valmib ka
linnapargis uus
kaasaegne spordi- ja
mänguväljak. Lähiaja
plaanidesse mahuvad
veel eakate puhkealad
ja skatepark.
JT
Foto: Jevgenia Parv
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Teated
Aleksandr Putrolainen 24.09

Augustis registreeriti 8
väikese vallakodaniku sünd:

86
Veera Kolodeznaja 22.09
Leili Molodov 25. september
Elsa Liba 26. september
Asta Tislar 27. september
Vilbert Puusepp 30.09

Ariana Kuusemets
Mariell Kazatšenko
Sanna Põllumäe
Eva Lullu
Olivia Tünni
Matvei Grintšak
Aaron Markov
Bogdan Davidenko

85
Maria Stepanova 2. september
Aleksandr Kruševski 4.09
Nina Petrova 13. september
Maria Drobina 15. september
Liubov Sorgina 15. september
Anna Šašenko 19. september
Stanislav Katrunov 20.09

Septembris tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas vallakodanikud:

80
Ljubov Virunurm 6. september
Valentin Kudinov 10.09
Vilma Jõgisoo 12. september
Laine Dorošenkova 13.09
Ljudmila Kruševskaja 15.09
Ljubov Dantšenko 16.09
Liidia Liblik 21. september
Nadežda Savtšuk 25.09
Galina Zaitseva 26. september
Peeter Teder 29. september

100
Linda Leuska 18. september
94
Maria Zaytseva 23.09
93
Nadežda Amer 4. september
Alexey Burenkov 12.09
Friida-Aliide Sell 21.09
92
Victor Ponkin 1. september
Elizaveta Shubareva 15.09
91
Maria Kižlo 29. september

75
Zinaida Ermolovich 10.09
Jüri Linde 23. september
Anatoli Kuznetsov 26.09
Kati Kuznetsova 28.09
Mihkel Kaljurand 29. 09
August Laansalu 29.09

Rahandusministeerium informeerib, et taas on avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata
tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.
Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis
tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning
panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks
ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamiseks ja arendamiseks.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem
kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on
2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti
kogumaksumusest.
Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 2019
kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna
maakondlikule arendusorganisatsioonile ehk Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER meetme taotlusvooru.
Seekord võetakse vastu meetme 1, ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine, projektitaotlusi. Taotluste vastuvõtt toimub e-pria
keskkonnas ajavahemikul 14.10.-31.10.2019.
Infopäevad:
teisipäeval, 03.09.2019 algusega kell 13 Jõhvis,
talupidajate liidu majas, Rakvere t 27
Infopäevad toimuvad veel ka Toilas ja Narva-Jõesuus,
mille kohta saab täpsemat infot edaspidi
Kirderanniku Koostöökogu kodulehel.

Kultuurikalender
Raekoja saalis

6. oktoober kell 13.00 Eri rahvuste klubi “Landõš”
27. oktoober kell 13.00 Eakate klubi “Hõbejuus”

Jõhvi keskraamatukogus

2.10, 9.10, 16.10, 23.10 ja 30.10 käsitöötuba, juhendaja Gerri
Orgma
JUTUTUBA toimub laupäeviti kell 12.00
22.10 kell 15.00 Katrin Pautsi loovkirjutamise õpituba gümnaasiumiastme õpilastele
kell 18.00 avalik intervjuu Katrin Pautsiga
29.10 kell 15.00 Mait Vaigu ja Allan Vainola loovkirjutamise
õpituba gümnaasiumiastme õpilastele
kell 18.00 kohtumisõhtu Mait Vaigu ja Allan Vainolaga

Jõhvi kontserdimajas

7.10 kell 19.00 Õpetajate päeva kontsert
9.10 kell 12.00 Ida-Virumaa eakate päev

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse vokaalringi Yes õpilased koos
juhendaja Jelena Skrebnevaga osalesid septembri alguses Itaalias Lido De Jesolos toimunud rahvusvahelisel festivalil New
Stream. Kunstiliselt kõrgel tasemel toimunud festivail osalesid
noored lauljad ja tantsijad 12 riigist. Tihedas konkurentsis pälvisid meie lapsed auhinnalisi kohti ja tunnustust järgmiselt:
Angelina Hrissanfova – 3. koht, Maria Tumko – publikupreemia,
Veera Topoleva – parim interpretatsioon, Maria Kremenevskaja
– kuldne debüüt, Nastaja Štšerbakova ja Jekaterina Staškova –
lootusepreemia.
OLETE VÄGA TUBLID!
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Raissa Korstnik 1. september
Evgeny Kozlov 1. september
Galina Sinyugina 1.09
Aleksandr Staškov 6.09
Robert Gaidai 9. september
Alexander Germonenko 12.09
Valentina Begiašvili 15.09
Juri Maksimtšuk 15.09
89
Maria Suponina 14. september Alla Karja 15. september
Valentina Kõiv 16. september
Elfrida Vinni 28. september
Aleksander Kižlo 18.09
Liidia Gaidaševa 18.09
88
Evgenia Shelgunova 20.09
Aita Nurm 10. september
Ambola Arbeiter 21.09
Nadežda Penjaz 10.09
Olga Vassilkova-Goršenina
Meeri Saarest 13. september
29.09
Jekaterina Kostritškina 14.09
Raissa Mirt 18. september
Isikud kes ei soovi ajalehe
Olav Tint 24. september
kaudu õnnitlust saada, palun
võtta ühendust Jõhvi Teataja
87
Anatoli Izmailov 5. september toimetajaga
90
Valentina Golubeva 14.09
Karl Heinmann 16. september
Antonina Mitrofanova 20.09
Nikolay Borodachev 24.09
Veera Rood 29. september

Vaegkuuljate abistamine ja nõustamine
9. oktoobil kell 10.30-14.00
Jõhvi Seltsimajas (Kooli 2, Jõhvi).
Kaasa võtta abivahendikaart.
Registreerimine vastuvõtule alates
1. oktoobrist telefoni teel 5287827

Helju Nõmmiste 22.09

Lugupeetud pensionärid!
Tuletame meelde, et teil on kolmel korral nädalas
võimalus TASUTA treenida Jõhvi spordikeskuses,
mis asub Jõhvis aadressil Hariduse 5.
Esmaspäeval kl 12-14 – jõusaal.
Kolmapäeval kl 14-15 – bassein.
Reedel kl 12.15-13.15 – võimlemine.
Kõik treeningud toimuvad kogenud treenerite käe all!
Ootame teid!
Aleksei Naumkin, Jõhvi abivallavanem

TÄNAVAVALGUSTUSE UUENDAMINE
JÕHVI LINNAS JA VALLAS
Jõhvi Vallavalitsus on kavandamas järgmist etappi
tänavavalgustuse kaasajastamisel ning tööde elluviimiseks
taotleb vald 2019. aasta oktoobri lõpus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt vastavast meetmest toetust.
Eelmise, 2013-2015. a elluviidud projektiga sai enamus Jõhvi linnast uue, LED-valgustuse ning lülitamisel mindi üle programmjuhtimisele. Samuti on järgnevatel aastatel uuendatud
järk-järgult maapiirkonna välisvalgustust.
Siiski on veel rida tänavaid ja alasid, milleni uuendused ei ole
jõudnud.
Projekti ettevalmistamiseks soovime elanikelt tagasisidet nii
üleliigsetest valgustuspostidest kui alavalgustatud kohtadest.
Ettepanekuid ootame kuni 21.10.2019 aadressil johvi@johvi.ee
või kirja teel vallavalitsusse Kooli tn 2, Jõhvi. Samuti võib vallavalitsusse kohale tulla ning oma ettepanekud majandusosakonda suuliselt edastada.

HEA ÕPETAJA!

Jõhvi vallavalitsus tänab Sind
hoole ja armastusega tehtud töö eest ning
kingib Sulle kimbu kauneid muusikalisi emotsioone

7. oktoobril kell 18.00
Jõhvi Kontserdimajas toimuval

VÄIKE MUUSIKAHUVILINE!
Jõhvi Muusikakoolis alustab taas tööd
4-6-aastaste laste laulu-mängukool,
kuhu ootame nii endiseid kui uusi õpilasi
Eesti grupi tunnid toimuvad kolmapäeviti 17.00-18.00,
Esimene kogunemine 2. oktoobril.
Tunnid toimuvad muusikakooli rütmikaklassis (v korrus, ruum 5014)
Info tel. 3342051, 53305556

PIDUPÄEVAKONTSERDIL.

Esinevad Kristel Pärtna, Piia Paemurru ja trio“
Kolm bassi“.
Oodatud on kõik praegused ja endised õpetajad,
treenerid, ringijuhid nii valla asutustest kui ka erakoolidest ja klubidest.
Tasuta pääsmed on saadaval valla õppeasutustes ja
vallavalitsuses.

