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Valla uued toetused noortele
lapsevanematele ja eakatele
Eelmise aasta lõpus
kiitis Jõhvi vallavolikogu heaks sünnitoetuse tõusu ja jõustas
uue, alates 70. aasta
vanustele eakatele
mõeldud toetuse.

Vallavanema Martin Repinski
sõnul võeti selline otsus vastu selleks, et pidurdada noorte
väljavoolu ja meelitada valda
uusi elanikke. Nii komisjonides kui ka vallavolikogus ei
põhjustanud see teema tuliseid
arutelusid.
Diskussioon kerkis üles komisjonis, mis uuris võimalusi
maksta eakatele nn juubelitoetust. See hüvitis on mõeldud
eakatele valla poolt väikeseks
kingituseks ja seda makstakse
vallaelanikele alates 70. eluaastast igal viiendal juubeliaastal.
„Vaatamata sellele, et mõnedel
komisjoni liikmetel tekkis küsimus, kas vald peaks eakaid
juubilare toetama, jõudsime
antud küsimuses lõpuks üksmeelele, mille üle mul on väga
hea meel,“ kommenteeris vallajuht Repinski, rõhutades, et
praegused pensionid on väga

Vene põhikooli staadion vajab
uuendamist
Jõhvi vallavalitsusel on plaanis teha vallavolikogule
ettepanek eraldada käesoleva aasta eelarvest raha vene
põhikooli staadioni kordategemiseks.
Jõhvi vallavanem Martin Repinski ütles, et praeguseks
on valminud staadioni ehitusprojekt, milleks kulus 500
tuhat eurot. Kuigi staadioni ehitustöid on kavas teha
aastatel 2020-2022, tuleks renoveerimisega alustada
võimalikult kiiresti.
„Oleme selles küsimuses saanud hulgaliselt pöördumisi
õpilaste vanematelt ja arvestades, kui tähtsa objektiga
on tegemist, pole mõtet selle kordategemisega viivitada,“ sõnas Repinski.
Vene põhikooli direktor Irina Šulgina ütles, et staadion
on üsna kehvas seisus. Selle jooksuradade kate on nii
katkine, et lastel pole võimalik seal enam treenida.
„Remondist oleme rääkinud juba kümmekond aastat.
Alguses me lootsime, et staadion tehakse korda paralleelselt koolimaja remondiga. Kuid kuna finantseeringust ei jätkunud, juhtus nii, et meil on kaasaegne
koolihoone, kuid staadion näeb armetu välja. Oma
koolis oleme alati tähelepanu pööranud tervisele ja
laste füüsilisele arengule. Kehalise kasvatuse tunnid
toimuvad meil värskes õhus alates septembrist kuni
külmade ilmadeni, jätkudes kevadel taas õues. Peale
selle kasutavad meie staadioni spordikool ja spordiringid,“ rääkis Šulgina, kinnitades, et staadion on tuleks
kiiremas korras korda teha.

Vallavalitsuse
ettepanekul
ja vallavolikogu heakskiidul suurenes lapse sünnitoetus
varasema 256 euroga võrreldes
kolm korda ja alates käesolevast aastast on lapsevanematel
võimalik sünnitoetusena saada
750 eurot. Toetus makstakse
välja kolmes osas – esimene
250 eurot makstakse kohe
pärast lapse registreerimist
valla elanikuks, teine 250 eurot
lapse üheaastaseks saamisel ja
kolmas 250 eurot lapse teise
eluaasta täitumisel.
Toetuse saamise tingimuseks
on, et vähemalt üks vanematest
on rahvastikuregistrijärgselt
elanud Jõhvi vallas vähemalt
pool aastat enne lapse sündi.
Teine vanem peab olema valda registreeritud lapse sünnimomendiks.

Uudised

Jõhvi vald kutsus aukodanikud
pidulikule lõunale
madalad ja ei võimalda alati
toime tulla.
„Võttes arvesse meie piirkonna eripära, kuhu on koondunud
erinevad
tootmisettevõtted, pean õigeks, et kohalik
omavalitsus pöörab enam
tähelepanu pensionäridele, kes
on regiooni heaks töötanud,
kaotades pahatihti sellega oma
tervise. Loodan väga, et valitsus leiab lähiajal võimaluse
tõsta pensione, kuid arvan, et
omavalitsus võib anda samuti omale jõukohase panuse, et
eakad inimesed elaksid meie
regioonis paremini,“ märkis
vallavanem.
Kuidas on võimalik taotleda
uusi toetusi, selgitas Jõhvi valla sotsiaalteenistuse juht Sirli
Tammiste.
„Sünnitoetuse teise ja kolmanda osa saamiseks peavad lapse
vanemad olema kogu selle aja
katkematult registreeritud Jõhvi valla elanikuks. Taotluse
esitamiseks tuleb pöörduda
valla sotsiaalteenistuse poole

mitte hiljem kui 60 päeva
pärast lapse sündi. Esimene
osa toetusest makstakse välja
viie tööpäeva jooksul pärast
taotluse esitamist vanemate
poolt märgitud pangakontole.
Tahan pöörata tähelepanu
sellele, et toetuse teist ja kolmandat osa ei maksta välja
automaatselt! Lapse aastaseks
ja kaheaastaseks saamise järel
tuleb pöörduda uuesti valla poole ja teha uus avaldus.
Seda selleks, et kõik andmed,
esmajoones pangarekvisiidid,
oleksid toetuse väljamaksmisel õiged. Selsamal põhjusel
kontrollime me andmed uuesti üle ja maksame ülejäänud
osad toetusest pärast avalduse
esitamist,“ rääkis Tammiste.
Lisaks rahalisele toetusele kingib Jõhvi vald uute ilmakodanike vanematele kinkekaardi
väärtuses 70 eurot, seda sõltumata sellest, kui kaua aega tagasi lapse vanemad end valda
sisse kirjutasid.
Mis puudutab pensionäride

juubelitoetust, siis selleks
peavad 70-aastaseks saanud
elanikud olema valda elama
registreeritud vähemalt pool
aastat enne oma sünnipäeva.
Toetuse saamiseks tuleb samuti teha avaldus, mis tuleb esitada vähemalt 60 päeva pärast
sünnipäeva. Toetus kantakse
märgitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul pärast
avalduse esitamist.
„Tahan
juhtida
tähelepanu sellele, et juubelitoetust
ei maksta samuti automaatselt. Sotsiaalteenistusele tuleb teha avaldus, milles tuleb
ära märkida õige pangakonto
number. Peame olema kindlad,
et hüvitis jõuab selle saajani.
Peale selle nõuab isiklikku
avaldust andmekaitseseadus,
mis tähendab, et inimesed peavad andma nõusoleku töödelda
nende isiklikke andmeid seoses väljamakstava toetusega,“
selgitas Tammiste.
Jevgenia Parv

Tähistamaks uut aastat ja tänamaks vallale osutatud
teenete eest, kutsus valla juhtkond lugupeetud aukodanikud tänulõunale restorani Mimino.
Vallavanem Martin Repinski pöördus üritusel aukodanike poole, märkides, et nende elukogemusest ja
nõuannetest ei ole Jõhvi edasise arengu üle arutades
võimalik mööda minna.
„Arvan, et nõustute sellega, et aktiivsed noored, kes
pole kodulinna tuleviku suhtes ükskõiksed, toovad uut
hingamist. Kuid ilma teie teadmisteta, kogemuste ja
nõuanneteta, on raske ehitada tulevikku. Seepärast
saame ka edaspidi kokku, et arutada Jõhvi elanike jaoks
tähtsaid küsimusi, ja me oleme alati valmis kuulama
teie nõuandeid,“ sõnas vallavanem, tänades aukodanikke nende panuse eest valla arengusse ja Eesti
ühiskonda tervikuna.
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Valgusinstallatsioon võimaldab igaühel saada osakeseks Jõhvist
„Linn on elusorganism. Inimesed linnas – selle lahutamatu osa.
vitav teada saada, kui lihtne
on tänasel päeval leida Jõhvis
lühikese aja jooksul elanikke ja ettevõtluse esindajaid,
kes on vabatahtlikult valmis
tegema ühiselt midagi teiste
heaks. Lõpuks õnnestus meil
nelja päevaga koguda idee ümber 18 inimest, kellest enamik
varasemalt omavahel üldse ei
suhelnud. Nad kõik osalesid
suuremal või vähemal määral
installatsiooni loomises.

Inimesed unustavad selle sageli ja mõned eelistavad seda
üldse mitte tähele panna, mille
tõttu linn kannatab. Sellistes
linnades on ebamugav aega
veeta, hallid tänavad ei kutsu
õue, sellistes linnades muutuvad inimesed õnnetuks ja suhtlevad omavahel vähe.
Tunda ennast linna osana ei
ole nii raske: piisab sellest, kui
vaatate tähelepanelikult enda
ümber. Püüate välja nuputada,
mis ja kuidas toimib, mõelda,
kuidas asjad toimivad.
See installatsioon on loodud
selleks, et igaüks saaks tunda
end Jõhvi osana. Olla I-täht.
Astu I-tähe kohale, tänavalaterna alla, sinu kohale süttib
valgus ja sa saad Jõhvi osaks.
Niikaua kui põleb valgus, mõtle sellele, mida saad teha, et
muuta linnas elamine meeldivamaks.
Kui inimesed armastavad oma
linna ja peavad end selle osaks,
siis on sellel lihtsam areneda ja
kasvada.“
Selline elanike poole pöördumine on seisab mittetulundusühingu
Linnaprojektid
kodulehel. Ühingu noor ja initsiatiivikas meeskond ei istu
käed rüpes, vaid võtab valla
elust aktiivselt osa. Ajame juttu installatsiooniprojekti juhi
Kirill Ševtsoviga.

Räägi, kuidas sa said tuttavaks praeguse vallavanema ja tema meeskonnaga,
millest kõik alguse sai ja kuidas jõudsite koostööni?
Martin Repinskiga sai meie
suhtlus alguse eelmise aasta veebruaris, kui õppisime
tundma Jõhvi linnaruumi ja
tegime selle kohta märkmeid.
Ühel hetkel jäi silma Jõhvi
pargi renoveerimise projekt.
Meil tekkis vallale paar küsimust ja ettepanekut seoses
avaliku ruumi arendamisega,
nii pargis kui ka Jõhvi territooriumil. Meid huvitasid samuti
Jõhvi jaamahoone ja tühjad eluasemed. Kirjutasime Martinile
ja ta andis kiirelt vajalikku infot
ning viis meid asjadega kurssi. Tema meeskonnaga oleme
tuttavaks saanud järk-järgult ja
meie koostöö süveneb.
Kuidas tekkis teil idee teha
installatsioon?
Iseenesest ei ole kunstiobjektide
linnajoontega ühendamine midagi uut. Meil ei viljeleta seda
lihtsalt nii aktiivselt kui, ütleme,
naaberriikides. Kõigiga neist ei
ole võimalik osaks saada.
Selle installatsiooni puhul
on tegemist väikese eksperimendiga, mis toimub uuringu
„Kunstiobjektide roll avalikus
ruumis“ raames. Meil oli hu-

Teiseks oluliseks küsimuseks
oli, kuidas inimesed võtavad
selliseid projekte vastu ja kuidas nad nendele reageerivad.
Tänaseks on meile laekunud
umbes 50 fotot inimestelt, kes
teadlikult astusid ligi, seisid
tänavalambi alla ja said osaks
installatsioonist.
Laekunud on mitmeid ettepanekuid, mida võiks installatsiooniga hiljem teha, kuidas seda kasutada. Inimesed
on pakkunud välja erinevaid
lahendusi, alates materjalide
taaskasutusest kuni funktsiooni
muutmiseni välja. Näiteks on
pakutud, et tähti võib kevadel
kasutada kui vertikaalseid lillealuseid.
Kes projekti finantseeris?
Metalli-, millest on tehtud konstruktsioonid, ja elektrikulud
võttis enda kanda Jõhvi vald.
Ilja Firsov (Storyberry OÜ)
toetas arvestustega ja konstruktsiooni valmistamiseks
vajalike töövahenditega. Vladislav Naumov (E-siil OÜ)
aitas soetada vanikuid ja hoolitses, et installatsiooni üles
seadnud vabatahtlikud oleksid
toidetud ja soojas.
Räägi endast ja oma meeskonnast. Milliseid projekte olete
veel ellu viinud, millised on
teie tulevikuplaanid?
Oleme Linnaprojektide meeskond. Tegemist on mittetu-

lundusliku organisatsiooniga,
mis tõmbab tähelepanu linnaga seotud teemadele, et luua
hubaseid linnu ja tõsta elukvaliteeti. Me õpime linna tundma, võrdleme tulemusi teiste
maade kogemustega ja kohandame neid viisil, mis parandaks elukvaliteeti kogu riigis.
Praegusel hetkel koosneb meie
meeskond üheksast inimesest,
lisaks partneritest ja erinevatest Eesti linnadest pärit vabatahtlikest. Meie peamiseks ülesandeks on arendada dialoogi
linnaelanike ja munitsipaalasutuste vahel.
Lähima aja üritustest toimub
2. veebruaril vene põhikoolis
noortele üritus nimega „Tulevikulinn – Jõhvi“. „Maailmakohviku“ laadsete mängude
käigus suhtleme ja püüame
koos mõista, mis Jõhvi kui selline on ja kuidas võiksime seda
paremaks teha.
Idee seisneb selles, et meil on
vaja teada, millised on noorte
huvid ja mida on vaja ümber
mõtestada või teha, et arendada nende teadmisi ja suurendada võimalusi end tulevikus
teostada, ilma et nad peaksid
piirkonnast lahkuma.
Arutame kõike alates sotsiaalsest aktiivsusest, aren-

gu ja innovatsioonini välja.
Kõiki noorte poolt väljapakutud
projekte
hindavad
erinevad asjatundjad, omavalitsus ja Linnaprojektid aitavad neil neid realiseerida.
Niisamuti on meil plaanis teha
uuringuid tasuta ühiskondliku
transpordi kohta Ida-Virumaal.
Elukvaliteet sõltub ju otseselt sellest, kui kiiresti, kvaliteetselt ja ohutult me jõuame
punktist A punkti B.
Käesoleva aasta üks kõige
„kuumemaid“ projekte on
Jõhvi park. Koostöös vallavalitsuse ja elanikega oleme
tahtnud luua tõeliselt huvitava
paiga, kus iga inimene tunneks
end hästi.
Kahtlemata jätkame linnade
uurimist ja otsime aktiivseid
inimesi, keda tulevik ei jäta
ükskõikseks. Kogume enda
ümber kunstiinimesi, kellega
koos korraldame üritusi.
Suhtleme aktiivsete organisatsioonidega Lätist, Leedust ja
Eestist. Kutsume neid regiooni
külla, et vahetada ressursse,
ideid ja teadmisi, laiendame
rahvusvahelisi suhteid, otsime
uusi mõtteid.
Üritame osaleda Narva 2024 ja
Kaunas 2022 kultuuripealinna
raames toimuvatel üritustel.

Mida arvad, kas noored
peaksid osalema linna või
valla juhtimises?
Oma elukoha juhtimises osalemine peaks olema iga inimese
kohus, kes selles kohas elab.
Noored kuuluvad nende hulka.
Noored on tohutu potentsiaaliga. Nad aitavad arengut ellu
viia, ja linn peab omakorda
võitlema nende eest ja aitama
neil tulemusteni jõuda.
Mida peab linn selleks tegema?
Arendama dialoogi. Kõik algab dialoogist. Tänapäeval ei
ole võimalik teha midagi ilma
toimiva kahepoolse dialoogita, kus mõlemad osapooled on
valmis üksteist kuulama.
Haridus, sealhulgas mitteformaalne. Lähimal ajal on vaja
kulutada maksimaalselt palju
vahendeid selleks, et laiendada linna poolt pakutavaid
võimalusi õppida ja ümber õppida. Tuleb tähelepanu pöörata inimeste huvidele, teha
koostööd jõudmaks ühistele
tulemustele. Tuleb pakkuda
mugavat linnakeskkonda.
Minu hinnangul aitab see luua
tugevat kogukonda, mis võtab
aktiivselt ja asjatundlikult osa
linna ja kogu riigi elust.

Mobiilirakendus „Ole valmis!“ aitab kriisiolukorraga hakkama saada
„Mis saab siis, kui elekter
nädal aega ära on?“ pole ilmselt küsimus, millele vähegi
tihedamalt asustatud kohas
elav Eesti inimene kuigi sageli
mõtleks. „Kas ma saan hakkama, kui vett ei ole võikui
ma omakodust mitmeid päevi
välja ei saa? Mida teha, kui
tekib tulekahju, kuidas anda
erinevate õnnetuste korral
esmaabi ja kas minu kodu on
turvaline?“
Kõigile neile ja veel väga paljudele küsimustele annab vastuse Naiskodukaitse loodud
mobiilirakendus „Ole valmis!“
Ootamatuste eest ei ole keegi
meist kaitstud ning iial ei tea,
kus oht varitseda võib, Naiskodukaitse on alati hea seisnud
selle eest, et tema liikmed
oleksid teadlikud ja oskajad
ning ei kaotaks ohuolukorras
pead. Naiskodukaitse liikmeid

koolitatakse nii ohutushoiu
kui esmaabi alal, aga eelmise
aasta kevadest on nii naiskodukaitsjatel endil kui ka kõigil
tavakodanikel võimalus ootamatuks kriisiolukorraks või
väiksemaks õnnetuseks valmis
olla, laadides oma nutitelefoni
mobiiliäpi „Ole valmis“. Äpi
saab alla laadida kas Play poest
või AppStore´ist ning äppi saab
hiljem kasutada ka siis kui internetti ei ole.
Mobiiliäpi teemad on jagatud
kaheks. Esiteks leiab sealt väga
palju juhiseid selle kohta, kuidas käituda erinevate olukordade puhul ning kuidas anda
endast parim, et välditavaid
õnnetusi sinuga ja sinu kodus
ei juhtuks. Näiteks on kergesti
leitavad tule-, gaasi- ja
veeohutusjuhised ning samuti
õpetused, kuidas toimida, kui
õnnetus on siiski juhtunud. Kui

mata hakkama saada. Sest pole
üldse imekspandav, kui mõne
kriisi korral on koduste varude
täiendamine raskendatud või
võimatu. Kas sina näiteks tead,
mida ja kui palju võiks olla pere
7-päeva toiduvarudes? Kus ja
kuidas seda toitu säilitada. Mida
võtta kaasa, kui olete sunnitud
oma kodust evakueeruma?

ilmaennustus annab tormihoiatuse, saab äpist üle vaadata,
mida teha tormiks valmistudes
ja tormi ajal, kuidas kaitsta ennast ja lähedasi.
Lisaks
paljudele
tegevusjuhtitele on äpis ära toodud
ka kõikvõimalikud telefoninumbrid, kust võib erinevatel
puhkudel abi saada ning „Ole
valmis“ äpp võimaldab neile
numbritele ka otse äpist helista-

da. Tõsi kõik need numbrid on
ka väga paljudel erinevatel kodulehtedel olemas, aga kellel on
kiirel ja äreval hetkel aega mööda kodulehti surfata ja otsida,
kust vajaliku numbri kätte saab.
Teine suur osa äpist koosneb erinevatest soovituslikest nimekirjadest, mis võiks kodus olemas
olla näiteks selleks, et vähemalt
nädal aega ilma kodust välju-

Mis kuulub ellujäämispakikesse ja millised nö päästevahendid võiks olla autos?
Oma äpis saab ära märkida,
millised varud sul juba olemas
on ning püüelda selle poole,
et iga vajaliku asja juurde
tekiks lõpuks linnuke. Ka seda,
miks peaks kodus olema patareidel töötav raadio või hulk
prügikotte ja teipi, saab äpist
teada.
Kuigi tundub, et äpp juba annabki juhised kõikideks kriisiolukordadeks, arendatakse seda

pidevalt edasi ning midagi kasulikku tekib rakendusse alatasa
juurde.
Tänaseks päevaks on „Ole valmis!“ äpp peaagu 6800-s nutitelefonis üle Eesti. Loomulikult on hea telefon välja võtta ja
naiskodukaitsjate äpp lahti teha,
siis kui mõni ootamatu olukord
käes on ja ei tea mida teha. Aga
veel parem on, kui sa tutvud
äpiga juba varem ning valmistad ennast ette kõigeks, mis juhtuda võib. Ole valmis!
Ootame teid Naiskodukaitse ridadesse kus saate õppida oma
peret ja lähedasi praktiliselt
kaitsma.
Huvi korral kirjutage
elle.vinni@naiskodukaitse.ee
või helistage 5083437.
Nele Pernits, Kaitseliidu Kooli
haridustehnoloog
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Hea Jõhvi elanik!
Jõhvi on alati olnud piirkonna keskus, hoolimata sellest, et on väiksem kui
Kohtla-Järve, Narva või Sillamäe. See on olnud võimalik ainult tänu aktiivsetele ja tegusatele elanikele. Jõhvi vald ja linn ühinesid 2005. aastal,
mil seadus ei lubanud hajaasustusega haldusüksusi linnaks nimetada.
Praeguseks on viidud läbi haldusreform ja seadusi muudetud selliselt, et
see annab meile võimaluse Jõhvi taas linnaks muuta.

Küsitluse tulemusest olulisem on see, et esimest korda on Jõhvi rahvas
saanud võimaluse ise otsustada oma staatust. Usun, et igaüks saab aru,
et tulemusest hoolimata on tegemist Jõhvi edasises arengus ajalooliselt
tähtsa küsimusega. Loodan, et iga vallaelanik kasutab oma võimalust
selles küsimuses sõna sekka öelda.

Algul oli meil plaanis jätta Jõhvi haldusüksuse muutmine volikogu ot- Lugupidamisega,
sustada, kuid rahvasaadikud tegid ettepaneku panna see küsimus rahvahääletusele. Seejärel töötas vallavalitsus välja rahvaküsitluse korra, Teie vallavanem
mida rakendamegi nüüd esimest korda, et saada teada, kas elanike arMARTIN REPINSKI
vates peaks Jõhvi saama linna staatuse või jääma endiselt vallaks.
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Jõhvi spordikooli uudised
Vaatamata uue aasta tuisuilmale, või hoopis tänu sellele, täitusid spordihalli saalid
spordisõpradega kohe kui spordihall helmekuu
teisel kuupäeval oma uksed avas.
Jõusaalis tümpsus kõva muusika ning kõlksusid
kangid – linnarahvas rahmeldas. Spordikooli
poisid ja tüdrukud askeldasid pallisaalis nii
võrgu-, korvi- kui ka sulgpalliplatsil.
Kõige pisemad ent samas ka
kõige julgemad tõmbasid mütsid sügavamale pähe ja põrutasid Pannjärvele suusatrenni.

treeningutega. Nii saab tegeleda shindo, jooga, sheipingu,
zumba, fitnessi, sky jumpingu,
stepaeroobika jms.

Möödunud aasta lõpp oli noortele sportlastele väga tihe,
ühtekokku osaleti 18 võistlusel. Nii käisid võrkpallurid
Narvas, Rakveres, Pärnus, Kohilas ja Raplas. Ujujad ja sulgpallurid võistlesid Tallinnas
ja Tartus. Kergejõustiklaste
ja korvpallurite toimetamised
piirdusid oma maakonnaga.
Suusatajad kihutasid talvepealinnas Otepääl ning olid
Soomes Levil lumelaagris.
Suusahooaeg alles kogub tuure. Pea kõik uue aasta esimese
kolme kuu nädalavahetused on
täis võistluseid.

Esmaspäeviti ja reedeti jätkuvad treeningud valla eakatele
inimestele. Rühmatreeningud
on populaarsed naiste hulgas,
kuid treenerid ootavad ja julgustavad osalema ka mehi.

Kuigi Spordikooli õppeaasta
on poole peal ootavad meie
treenerid pidevalt uusi huvilisi.
Otsuse tegemiseks on võimalik
kuu aja vältel tasuta proovida
kõiki Spordikooli õpetatavaid
erialasid.
2019. aasta toob kaasa
ümmargused tähtpäevad. 01.
jaanuaril 30. aastat tagasi asutati Jõhvi Spordikool ning augustis tähistab spordihall oma
10. tegevusaastat.
Uus aastanumber toob kaasa ka
muid muudatusi, Spordikooli
majandada saab seni Jõhvi
Põhikoolile kuulunud ujula
ning staadion. Samuti jäävad
Jõhvi linnapargi suusarajad
Spordikooli rajada ja hooldada. Spordihall jätkab endiselt
linnarahvale mõeldud rühma-

Hoogu on saanud ka lauatennise ja sulgpalli harrastamine.
Tulge julgesti, ruumi veel on
ning vajamineva varustuse
saab ka meie käest.
Samuti pakuvad spordihalli suurtes pallimängusaalides
toimuvad võistlused kaasaelamise rõõmu „tugitooli sportlastele”. Sprodihallis toimuvate võistluste kohta saada
infot www. johvisport.ee
Spordihall ootab kaasa elama
majas toimuvatele võistlustele.
Jaanuarikuu sündmused:
18. jaanuar
• Saku II liiga korvpallis KK
Hito/BC Karjamaa – Võrumaa
19. jaanuar
• Jõhvi valla lahtised MV Novuses I etapp
21. jaanuar
• Põlevkivi Volle peamaja –
Krabuli Küte
26. jaanuar
• Ida-Virumaa korvpalli esiliiga BC Karjamaa – KK Pühajõe
26.-27. jaanuar
• EVF 2019 võrkpalli KV U18
III finaalgrpp
Jõhvi Spordikool

Foto: Facebook

FC Fööniks U13 oli 2018 aastalõputurniiril edukas

Jõhvi hüppajate päev

16.-30 detsembril toimus Tallinna Kalevi spordihallis traditsiooniline jalgpalli aastat kokkuvõttev turniir, millest võtsid
osa ka spordiklubid Ida-Virumaalt.
Poisid jalgpalliklubist Fööniks osalesid turniiril väga edukalt.
Vanuseklassis U13 pälvis meeskond 16 osaleja seas neljanda
koha. Fööniks U13 pälvis meeskondlikul turniiril kaks võitu –
Kuressaare jalgpalliklubi (1:0) ja Pärnu jalgpalliklubi Poseidon
(3:1) üle ja mängis viiki Tallinna klubiga Leegion (2:2). Kuid
poolfinaalis ja pronksimatšis tuli alla vanduda konkurentidele
Tammekale ja Tallinnale ühesuguse tulemusega 0:2.

Enne jõule Ahtme kergejõustikuhallis toimunud 32. Jõhvi hüppajate päeval pälvisid Jõhvi spordiklubide ja organisatsioonide
esindajad 17 auhinnalist kohta. Võistlused toimusid neljal
tehnilisel alal: kaugus-, kõrgus-, kolmik- ja teivashüpe, millest
võtsid osa sportlased Ida-Virumaa ja teistest Eesti klubidest.
Kõige edukamalt esinesid Jõhvi neiud kaugushüppes, kus
kolmes vanuseklassis võideti kuldmedal. Anfisa Korjagina
(klubi Visa) võidutses 4 meetri ja 71 sentimeetriga vanuseklassis U16, Anastassia Soonvald (Visa/Jõhvi spordikool) oli 4
meetri ja 62 sentimeetriga parim klassis U18 ja Polina Butrina
(Visa/Jõhvi spordikool) võitis klassis U14 – tema tulemus oli
4 meetrit ja 55 sentimeetrit.
Anastassia Žitkova (Visa/Jõhvi spordikool, U14) ületas kõrguse 1
meeter ja 40 sentimeetrit ning pälvis esimese koha kõrgushüppes, kus auhinnalistele kohtadele konkureeris kümme osalejat.

Parimaks väravakütiks Jõhvi meeskonnas FC Fööniks U13 tunnistati Arjom Andrejev, kelle arvele laekus neli löödud väravat.
Ühe värava said kirja Aleksandr Pjaterikov ja Benjamin Bogatov.
Märgime ära, et Kohtla-Nõmme meeskond sai rahvaliiga
turniiril A esikoha, Narva Trans Premium liigas teise koha ja
Kiviõli klubi Irbise noored tulid vanuseklassis U15 neljandaks.
Peale selle pälvis Premium liiga parima väravaküti tiitli Jõhvist pärit Aleksandr Zakarljuka, kelle arvele kogunes kaheksa
löödud väravat.
Järjekorras 24. jalgpalli aastalõputurniiril osales erinevates
liigades ja vanuseklassides kokku 318 meeskonda, rohkem kui
4100 mängijaga.

FC Fööniks U15 võitis Indoor Cupil teise koha
Igor Šaškovi hoolealused pälvisid karika ja hõbemedali Nõo
vallas (Tartumaa) toimunud turniiril FC Elva auhindadele.
Jõhvi jalgpalliklubi Fööniks astus üles klassis U15, kus auhinnaliste kohtade eest võitles seitse meeskonda. Fööniks sai
kuuest mängust 13 punkti, meeskonna arvele kogunes neli
võitu, üks viik mängus Irbise meeskonnaga (2:2) ja üks kaotus
Vasalemma jalgpalliklubile (0:3), kes krooniti turniiri võitjaks.
Kõige resultatiivsem mängija Fööniksi ridades oli Vadim Velikanov kümne väravaga, kolm väravat lõi Ilja Denissov ja kaks
Ilja Šaškov.
Turniiri kolmanda koha pälvis Kiviõli klubi Irbis 12 punktiga-

Kabe: esimene etapp kohtlajärvelastele
Jõhvi seltsimajas toimus vene kabe seeriavõistluse esimene
etapp kohaliku kabeklubi Into auhindadele. Etapi võitis Aleksandr Serõn Kohtla-Järvelt seitsme punktiga. Teisele ja kolmandale kohale tulid Heino Int ja Valeri Kondratjuk viie punktiga.

Detsembri parim mängija oli Margo Tali
Korvpallimeistrivõistluste teise liiga B-alagrupi eelmise aasta
detsembri kokkuvõttes oli parim mängija Hito/Karjamaa klubi
mängija Margo Tali.
Detsembris pidas Hito/Karjamaa kolm võidukat kohtumist.
Margo Tali kogus keskmiselt 10,3 punkti, võttis viis lauapalli ja
andis 6,7 resultatiivset söötu.
Praegusel hetkel on Hito/Karjamaa 17 punktiga (kaheksa võitu
ja üks kaotus) B-alagrupi turniiritabeli liider. Järgmine kodumäng toimub 18. jaanuaril, kui Priit Käeni ja Priit Sternhofi
hoolealused kohtuvad Jõhvi spordihallis Võrumaa meeskonnaga, kes hoiab praegu teist kohta. Mäng algab kell 20.
Sekundomer.ee

Vii oma jäätmeid õigesse kohta!
Ehitusjäätmeid võtavad vastu
tasu eest:
• Uikala Prügila AS;
• BRD Mineral OÜ (Ereda
tee 37, Sompa, Kohtla-Järve,
Ida-Virumaa;
tel: +372 6700191).
Uikala prügilas võetakse vastu ka
asbestisisaldavaid
ehitusjäätmeid (eterniit).
Jõhvi valla territooriumil toimib
ohtlike jäätmete kogumispunkt.
Konteiner asub Tolmet Eesti OÜ
territooriumil aadressiga Kaasiku tn 30 Jõhvi külas (Sompa tee
ääres, Kaasiku tn 32 kõrval asuv
metalljäätmete punkt).
Ohtlikud jäätmed võetakse tasuta vastu Jõhvi valla elanikelt
tööpäeviti ajavahemikul 08:00 –
17:00 ning laupäeviti ajavahemikul 9:00 - 12:00.
Jäätmete äraandmiseks tuleb kohapeal pöörduda Tolmet Eesti OÜ

töötaja poole, kes avab Teie jaoks
konteineri ning pärast paneb selle
uuesti kinni.
Ohtlike jäätmete kogumispunkti
saab tuua peamised kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.
Elektri- ja elektroonikajäätmed
on võimalik tagastada poodi ilma
sealt uut seadet ostmata juhul, kui
10 km raadiuses ei ole ühtegi elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Samas, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed saab
viia ülalmainitud kogumispunkti.
Kasutatud patareide kogumiskastide asukohad Jõhvi
valla territooriumil:
• Jõhvi vallamaja, Kooli 2 Jõhvi
linnas;
• ohtlike jäätmete kogumispunkt
aadressiga Kaasiku 30 Jõhvi
külas;
• kõik kauplused, kes tegelevad
sellist liiki patareide müügiga.

Vanarehve võetakse elanikelt tasuta vastu esmaspäevast reedeni
7:30 - 16:30 aadressil Kaasiku
32 Jõhvi külas (Kuusakoski AS-i
Jõhvi teeninduspunktis).
Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda
mõistlikus koguses, st kuni 8
sõiduauto rehvi aasta jooksul
ühe isiku kohta.
Segapakendid pane segapakendi avaliku või maja juures asuva
konteinerisse. Juhul, kui korteriühistul puudub Jõhvi Vallavalitsuse poolt paigaldatud “kollane”
segapakendi konteiner, on võimalik sõlmida lepingut Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga (TVO).
TVO pakendikonteineri tasuta
teenus sisaldab: 0,6 m3 mahutavusega pakendikonteinerit ning
konteineri teenindust vastavalt
tühjendusgraafikule. Pakendikonteineri teenuse saate tellida www.

tvo.ee/elanikele/korteriuhistud Samalt TVO-s saavad tellida
pakendikoti teenust eramajad.
Pakendikott on tasuta ja mugav
võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest,
vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks. Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva
tagant. Pakendikoti teenuse saab
tellida http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale .

mete äraveost (Ragn-Sells ASiga lepingu olemasolul). Suurjäätmete äravedu Jõhvi vallas
on „0” hinnaga koguses ca 2 m3
(see ei puuduta konteineri tellimist
või suurema hulka jäätmete äraviimist).

Suurjäätmete
(nt
mööbel)
äravedu korraldatakse hiljemalt kolme päeva jooksul, kui
suurjäätmed on jäätmemahuti
vahetus läheduses. Suurjäätmete äravedu korraldatakse
kokkuleppel Jõhvi valla jäätmevedajaga, kelleks on RagnSells AS. Juhul, kui sul on vana
diivan, kapp või muu pead sellest teada andma Ragn-Sells AS-ile
ja leppida nendega kokku jäät-

Paberi- ja kartongijäätmete mahuti peab olema korterelamutes,
kus on vähemalt neli korterit, ning
asutustes ja ettevõtetes, kui neid
jäätmeid tekib üle 50 kilogrammi
nädalas

Segaolmejäätmeid koguvad ja
annavad üle Jõhvi valla jäätmevedajale kõik jäätmevaldajad, kellel
tekib või kelle valduses on olmejäätmed.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahuti peab olema korterelamutes, kus on üle 20 korteri,
majutuskohtades, kus on üle 50
koha, toiduainetega kauplevates

kauplustes, kus on müügipinda
üle 30 ruutmeetri, ja toitlustusasutustes, kus on üle 15 koha.
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (lehed, oksad, niidetud
muru) on soovitav kompostida
oma kinnistul, kui kinnistu suurus
seda lubab. Seoses heakorratalgute tegemisega saab sügisel biolagunevaid aiajäätmeid tasuta üle
anda heakorratöödega tegelevale
ettevõttele, eelnevalt leppides
kokku vallavalitsusega (heakorraspetsialistiga tel 5164097).
Muul ajal saab aia- ja haljastusjäätmeid üle anda tasu eest Uikala
prügilasse.
Lisainfo saab meie kodulehelt
www.johvi.ee/jaatmemajandus
või helistades Jõhvi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile
336 3772
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Sündmused 5

Fotouudis

Uus aasta tuli Jõhvis tantsu ja kallistustega

Vana aasta saadeti Jõhvis
ära meeleolukalt mitmete
üritustega. Aasta lõpul toimus
uusaastaball ja 31. detsembril
Jõhvi keskväljakul üle-eestiline
üritus „Eesti tantsib“, mis oli
pühendatud Eesti Vabariigi
100. juubeliaastale.
Õhtune aastavahetusprogramm
rõõmustas Jõhvi elanikke, kes
tulid keskväljakule võtma vastu
uut, 2019. aastat värskes õhus,
nautides pidupäevakontserti ja
ilutulestikku.

Mitte kedagi ei unustata: Jõhvi mälestas Vabadussõja kangelasi
3. jaanuaril tähistati üle
Eesti vaikuseminutiga
99 aastat tagasi kehtima
hakanud Vabadussõja
relvarahu ja mälestati
Eesti vabaduse eest
langenuid. 1920. aastal
kell 10.30 hakkas
kehtima Eesti ja
Nõukogude Venemaa
vaheline vaherahu, mis
tähistas Eesti täielikku
võitu Vabadussõjas.
Pärgade panek toimus
ka Jõhvis Vabadussõjas
langenute mälestussamba juures.
Tseremooniast võtsid
osa Kaitsevägi, Jõhvi
vald, Ida-Virumaa Omavalitsuse Liit, Kaitseliit,
Päästeamet, Politsei- ja
Piirivalveamet ning Viru
vangla.
“Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta,” tsiteeris Jõhvi vallavanem
Martin Repinski Juhan
Liivi kuulsat mõttetera, rõhutades, et tänu
Vabadussõjas langenud
kangelastele me täna
vabas Eestis elame.
JT

6 teated
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Detsembris registreeriti
4 väikese vallakodaniku
sünd:

Aino Piir 24. jaanuar
Liana Jefimova 27. jaanuar
Arvo Lumi 5. jaanuar

Amy-Mirell Ilves
Maria Lapp
Miroslava Gordienko
Sofia Isayevskaya

87
Nina Egorova 3. jaanuar
Virve Jõemets 9. jaanuar

Jaanuaris tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas
vallakodanikud:
97
Niina Koroljova
26. jaanuar
94
Klavdiya
Khisamutdinova
6. jaanuar
Romuald Gindper
1. jaanuar
93
Niina Komarova
17. jaanuar
92
Ekaterina Kostenkova
27. jaanuar
Väino Tiimus 26. jaanuar
91
Meeta Talf 12. jaanuar
Raisa Antonova 30. jaanuar
90
Linda Müllerbeck
14. jaanuar
Valentina Dobrotina
16. jaanuar
Maria Kostenkova
19. jaanuar
Ljuda Bogatõreva
25. jaanuar
Mariya Trusova 30. jaanuar
89
Valentina Rumyantseva
1. jaanuar
Loreida-Maria Nõlvak
5. jaanuar
Maria Ignatieva 31. jaanuar
Ülo Jõesaar 31. jaanuar
88
Jekaterina Patruševa
4. jaanuar
Aleksandra Pupp
17. jaanuar

Ida-Virumaal on haridust alati hinnatud, mida tõestab asjaolu,
et põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate kõrval õpib meil ka
suur hulk neid, kes on kooli juba ammu lõpetanud. Juhtub tihti, et kursustel istuvad ühes pingis vanemad ja lapsed ning
vanavanemad ja lapselapsed. Vanusepiirangut ei ole. Inimesed
mõistavad, et olla tänapäeval konkurentsivõimeline ei piisa vaid
ühest haridustasemest – õppida ja areneda on vaja elukestvalt.
Sellega seoses tulevad meile õppima inimeses, kellel on lisaks
konkreetsetele teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele vaja ka sooritada kutseeksam või pädevuseksam, omandamaks kutse- või pädevustunnistuse.
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub täiskasvanute koolitust
sellistel suundadel nagu elektrotehnika ja energeetika, arvutikasutus, teenindus, äri, mehaanika ja metallitöö, majutamine
ja toitlustamine, kaevandamine ja rikastamine, keemia ja protsessitehnoloogia, ehitus. Õppimine toimub eesti ja vene keeles.
Lähiajal algavad järgmised kursused

86
Natalie Tiide 4. jaanuar
Maria Firsova 5. jaanuar
Valentina Tsõbulskaja
12. jaanuar
Valentina Jessakova
18. jaanuar
Heljo Vahemets 25. jaanuar
Anna Lobanova 29. jaanuar
Nikolai Ivanov 6. jaanuar
Nikolay Smirnov 10. jaanuar

Projekt “Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine”
Euroopa Sotsiaalfondi programmist rahastatava täiskasvanute
tööalaste tasuta kursuste nimekiri 2019. aastaks
Info ja registreerimine tel.: 52 055 40, 56 880 405
oxana.bronnikova@ivkhk.ee, irina.linde@ivkhk.ee

85
Elena Alekseeva 1. jaanuar
Tatjana Babanova
15. jaanuar
Hugo Talli 2. jaanuar
Valdeko Kaiva 5. jaanuar
Harry Kästik 8. jaanuar
Victor Znaeshev
25. jaanuar
Viktor Nikolai 28. jaanuar
80
Lidiya Lysyanskaya
7. jaanuar
Valentina Karp 10. jaanuar
Sirje Koitmets 13. jaanuar
Liubov Volkova 14. jaanuar
Galina Timofejeva
15. jaanuar
Aleksandra Belometsnaya
16. jaanuar
Alla Koivunen 19. jaanuar
Tatjana Katšalova
21. jaanuar
Tiiu Reisi 24. jaanuar
Raisa Shvedova 27. jaanuar
Victor Marshalok 1. jaanuar
Enn Lulla 5. jaanuar
Viktor Bakajev 15. jaanuar
75
Vera Grechushkina
1. jaanuar
Galina Ležnenko 2. jaanuar
Tiiu Pendre 4. jaanuar
Tatyana Senichkina
19. jaanuar
Niina Tartu 22. jaanuar
Maie Salumets 24. jaanuar
Heldur Aas 5. jaanuar

Palju õnne!

Head Jõhvi valla elanikud!
28. ja 29. jaanuaril 2019 toimuvad Jõhvi Vallavalitsuse
töökorralduses muudatused ning seoses sellega 28.
ja 29. jaanuaril 2019 kodanike vastuvõttu ei toimu.
Täpsemat informatsiooni saab Jõhvi Vallavalitsuse kodulehelt www.johvi.ee.
Vabandame ebameeldivuste pärast.

JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht
Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda TRÜKIS

Kultuurikalender
Jõhvi kontserdimajas
29. jaanuar kell 10.30 Ida-Virumaa õpilasetlejate
konkurss

Kursuse nimetus

Sihtrühm

ü Inglisekeelse tehnilise
terminoloogia kursus
tööstusettevõtete töötajale
(jätkukursus), 60 tundi

Töötajad, kellel on vaja inglise keele
oskust ja tehnilise terminoloogia kasutamist täiendada

ü Suhtlusalase eesti
keele kursus tervishoiu
ja hoolekande valdkonna
töötajatele, 60 tundi

Tervishoiu ja hoolekande valdkonna
töötajad (hooldekodud, hoolde- ja päevakeskused, haigla personaal va arstid,
tugiisikud), kelle praktilise eesti keele
kasutamise oskus vajab täiendamist ja
kellel puudub eesti keeles suhtlemise
praktika või julgus suhelda klientidega
eesti keeles.

ü Sepatööde algkursus,
120 tundi

Erialase tasemehariduseta täiskasvanutele, kes töötavad või töötasid metallitöövaldkonnas (nt lukksepp,
koostelukksepp, metallikonstruktsioonide valmistaja, mäetööline, keskkonnatehnika lukksepp ja teised ) ning
soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi ja laiendada oma võimalusi tööturul.

ü Ventilatsioonisüsteemide paigaldamine ja
hooldamine, 80 tundi

Erialase hariduseta täiskasvanud, kes
töötavad ehitus valdkonnas ning kelle
kutsestandardis või ametijuhendis on
ette nähtud ventilatsioonisüsteemide
paigaldamist ja kes ei oma nõutud
teadmisi või ilma erialase hariduseta

ü Katusekonstruktsioonide ehitamine ja katmine,
80 tundi

Ehitusettevõtetes töötavad ehitustöölised,
kel on vaja täiendõpet katusetööde teostamiseks, et tagada tööturul konkurentsivõimeline teenus

ü Plastitöötlemise tööd
ja kvaliteedi kontroll,
80 tundi

Plastitöötlust teostavates ettevõtetes
töötavad või töötanud erialase hariduseta isikud ja kes on huvitatud lisateadmiste ja oskuste omandamisest

ü Puidu või puidupõhiste
materjalide töötlemine
CNC-tööpingil, 80 tundi

Erialal töötavad inimesed või varasem
õpi või töökogemus. Inimesed, kes vajavad täiendõpet oma professionaalsuse
täiendamiseks ja töö säilitamiseks

ü Puittoodete valmistamise tehnoloogiad,
100 tundi

Erialase hariduseta täiskasvanud,
põhiharidusega isik, ehitusoskustega
töötajad, kes on kas tööd kaotamas või
soovivad oma oskusi puidutöö valdkonnas täiendada

ü Äri alustamine,
80 tundi

Ärierialase hariduseta täiskasvanud
alustavad ettevõtjad. Erialase hariduseta
ja/või keskhariduseta inimesed, kellel on
soov hakata ise enda tööandjaks.

ü Väikeettevõtte
finantsjuhtimine ja
majandusarvestus,
120 tundi

Тööturul mitteaktiivsed raamatupidajad, raamatupidaja assistendid,
kelle teadmised on vananenud tööst
eemaloleku tõttu. Аlustavad ettevõtjad
ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad
iseseisvalt korraldada väikeettevõtte
finantsarvestust.

Raekoja saalis
27. jaanuar kell 13.00 eakate klubi «Hõbejuus»

Linnagalerii
Eduard Zentsiku näitus «Maagia» jääb avatuks 30.01.2019.

KONTSERDIMAJA ÜRITUSED
15. jaanuar- 15. veebruar Jõhvi Balletifestivali sooduskampaania
P 27. jaanuar kell 17.00 Jõhvi kontserdimaja „Meister ja
Margarita”
Moskva Mihhail Bulgakovi nimelise teatri etendus
R 8. veebruar kell 19 Jõhvi kontserdimaja
MustonenFest
Gurdjieff Ensemble (Armeenia) Kunstiline juht Levon Eskenian. Kavas: armeenia rahvamuusika, Gurdjieff, Komitas

Vaegkuuljate abistamine ja nõustamine
toimub 5. veebruaril Jõvhi vallavalitsuse majas (Kooli 2, Jõhvi)
Kaasa võtta abivahendikaart
Uue aparaadi taotlemiseks peab olema arsti saatekiri
Lisainfo telefoni teel 5287827

