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Pargi tee avati pidulikult
pärast uuendamist
11. juunil toimus pärast renoveerimist Pargi tee pidulik avamine.

Uudised
Jõhvis tähistati võidupüha ja
jaanipäeva
Jõhvis asetati 23. juunil võidupüha puhul pärjad Vabadussõjas
langenute ausambale, seejärel suunduti rongkäigus keskväljakul
asuva kindral Aleksander Tõnissoni mälestussamba juurde, kus
austati samuti Vabadussõja kangelasi.

23. juunil mälestatakse 1919. aastal Võnnu lähistel saavutatud
võitu. Noor vabariik pidas sel ajal Landesveeri sõda sakslaste
vastu, kelle üle saavutatigi võit mitmeid aastaid tagasi.
Võnnu lähedal peetud lahingut tuntakse ka Cēsise lahingu ja
Wendeni lahinguna. Sõjas sakslaste vastu osalesid koos Eesti
sõjameestega ka Läti sõdurid. Võitlus algas 1919. aasta 5.
juuni hommikul, kui sakslased asusid piirama Läti linna Cēsist.
Otsustavad lahingud, mille käigus eestlastel ja lätlastel õnnestus
linn oma kontrolli alla saada, toimusid 19.-23. juunil.

Avamisest võttis osa riigihalduse minister Jaak Aab, kes
eelnevalt osales kohtumisel
Jõhvi vallavalitsuse ja volikogu liikmetega, kus sai
ülevaate Jõhvi elust ja edasistest arenguplaanidest.

Avamisel osales samuti endine
Jõhvi vallavanem ja praegune
Riigikogu liige Martin Repinski, kes ütles Jõhvi elanike
poole pöördudes, et antud projekt on hea näide riigi ja omavalitsuse edukast koostööst.

käibemaksuga oli ligi 1,32 miljoni eurot.

Avamisel märkis minister, et
olles tutvunud Jõhvi lähiaastate plaanidega, peab ta neid
väärikateks ja ambitsioonikateks. Jaak Aabi sõnul on
Ida-Virumaa edasiseks edukaks arenguks vaja elavdada
ettevõtlust.
Arvestades, et energeetikavaldkonnas kaotab lähiajal
töö suur hulk inimesi, on tema
sõnul vaja leida idavirulastele
alternatiivseid töövõimalusi ja
säilitada piirkonnas majanduslik stabiilsus.

Minister Jaak Aab, vallavanem Maks Kaur ja ehitusfirma
esindaja lõikasid pidulikult
läbi sümboolse avamislindi.
Minister ja vallavanem kinkisid esimestele teel sõitnud
autojuhtidele Jõhvi vapiga
meenemündid.

Pooleteise kilomeetri pikkune
Pargi tänav on üks Jõhvi linna olulistest tuiksoontest.
Pargi tänava ääres asuvad nii
Jõhvi kontserdimaja kui ka
Kaitseväe Viru pataljon. Pargi
tänava kaudu on maakonnakeskus ühendatud ka Kuremäe
ja Vasknarva piirkondade ning
Alutaguse rahvuspargiga, mis
on olulised paigad Eesti ajaloo,
looduskaitse ja turismiarengu
seisukohast.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
eraldas
Pargi tänava teelõigu ehitamiseks 2018. aasta eelarvest
935 700 eurot.
Projekti kogumaksumus koos

Minister külastas visiidi käigus ka Ida-Virumaa tööstusettevõtteid. Rahandusministeerium on eraldanud Ida-Virumaa tööstusettevõtete käesolevaks aastaks 5,5 miljonit eurot,

millega soovitakse aidata kaasa Ida-Virumaa majanduskeskkonna arengule ja töökohtade
loomisele.

Mälestamaks seda sündmust, otsustas riik kuulutada 23. juuni
riigipühaks.

Nii nagu ministeerium on pressiteate vahendusel märkinud,
tuleb võimalike koondamiste
tõttu energeetikasektoris panustada selles regioonis veelgi
enam uute töökohtade loomisesse ja suurendada rahastust.
Sel põhjusel kasvas järgmise
aasta Ida-Viru programmi eelarve 1,6 miljoni euro võrra.
Aastatel 2019-2023 toetatakse
piirkonda programmi kaudu 20,2 miljoni euroga.
JT
Foto: Jevgenia Parv

Sama päeva õhtul kogunesid inimesed linnaparki, kus astusid üles
erinevad kultuurikollektiivid ja süüdati traditsiooniline jaanituli.
JT

2 aktuaalne
Jaak Aab: Ida-Virumaa vajab
arenguks erinevate
valdkondade panust
Riigihalduse minister Jaak Aab kohtus 18. juunil riigikogus Ida-Virumaa toetusrühmaga, et
üheskoos arutada piirkonna hetkeseisu ning
Ida-Virumaa programmi toetusmeetmeid.
Minister tegi ülevaate ressursitasudest,
Ida-Virumaa programmist ja Eesti energeetikasektori arengutest.
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Suveks sai valmis kolm uut
mänguväljakut

„Ida-Virumaa olukorra parandamiseks pole üht võluvitsa,
piirkonda tuleb arendada samm-sammult ja erinevate meetmete
abil. Paranema peab nii elu- kui ka ettevõtluskeskkond, mis
tähendab piirkonna prioriteediks seadmist alates teede ehitusest
ja arenevast infrastruktuurist ning lõpetades tugeva sotsiaalsüsteemi ning hariduse ja kultuuritegevusega. Ida-Virumaa areneb,
kui ta on kõigi valdkondade jaoks prioriteet,“ sõnas riigihalduse
minister Jaak Aab.
Aabi sõnul on valitsuse eesmärgiks toetada uute töökohtade loomist Ida-Virumaal erinevates valdkondades ja sektorites. See
loob omakorda eeldused piirkonna mitmekülgsemaks arenguks.
Ida-Virumaale on regionaaltoetustena viimase viie aasta jooksul
suunatud üle 50 miljoni euro. Toetatud on tööstusalade ja turismiobjektide rajamist ja arendamist, põlevkivi kompetentsikeskuse
käivitamist ning piirkondliku ettevõtluse arendamist. Rahandusministeerium otsib lahendust tühjenevate ja elamiskõlbmatute
kortermajade probleemile. Selleks on käivitatud pilootprojekt, et
tulevikus lahendada pooltühjalt seisvate kortermajade probleem
ja pakkuda neis elavatele inimestele paremaid elamistingimusi.

„Ida-Virumaa on arenev kants, kuid loomulikult on seal veel
mitmeid murekohti, mis vajavad riigi tuge. Täna on teravalt
pildis Eesti Energia koondamised ning see tähendab, et riik
peab toetama piirkonna ettevõtlust ja töökohtade loomist. Rahandusministeeriumi hinnangul tuleb võimalike koondamiste
tõttu energeetikasektoris panustada selles regioonis veelgi enam
uute töökohtade loomisse. Seetõttu on otsustatud suurendada
Ida-Virumaa programmi eelarvet 1,6 miljoni euro võrra, mille
tulemusel kujuneb aastatel 2019-2023 Ida-Virumaa programmi
mahuks 20,2 miljonit eurot,“ kinnitas Aab.
Riigihalduse ministri ja Ida-Virumaa toetusrühma kohtumisel
osalesid lisaks minister Jaak Aabile ja toetusrühma esimehele
Dmitri Dmitrijevile veel riigikogu liikmed Riina Sikkut, Maris
Lauri, Riho Breivel ja Igor Kravtšenko.
Eveli Post

Kultuuriminister Tõnis Lukas
külastas visiidi käigus Jõhvit
Teisipäeval, 25. juunil arutasid Jõhvi valla esindajad kultuuriministri Tõnis Lukasega uue keskraamatukogu ehitamist.
Kõne all oli samuti raudteevaksali renoveerimine ja hoone saali
muuseumi rajamine. Ministrile anti ülevaade staadionide ja
jalgpallikeskuse tulevasest ehitusest. JT

Narva maanteele
ja Hariduse tänavale ning Pillerkaare
lasteaia alale paigaldatud mänguväljakud
rajati vanematele
mõnusaks lastega
ajaveetmise kohaks.
Kolm mänguväljakut
läksid vallale maksma
66 tuhat eurot.
Eelmise aasta lõpus võeti vastu
laste mänguväljakute ehituse
toetamise kord, mille kohaselt
korteriühistud võivad mänguväljakute rajamisel või renoveerimisel taotleda vallalt
50 protsendi ulatuses toetust.
Piirang puudutab vaid kaasrahastuse maksimaalset summat. Kui toetust taotleb vaid
üks korteriühistu, siis saab
vallalt taotleda maksimaalselt
12 tuhat eurot. Kui avalduse
esitab kaks või enam ühistut
ja planeeritav mänguväljak
on suurem, ulatub 50-protsendiline kaasfinantseeringu summa 25 tuhande euroni.
Peale selle, et Jõhvi sai uued
mänguväljakud,
renoveeriti
osaliselt ka Vana Rakvere tänava haljasalal asuvat mänguväljakut. Seal tehti korda mänguväljaku katend ja korrastati
metallist teepiirded, mis olid
lastele ohtlikuks muutunud.
Lisaks vahetati välja mõned
kummimatid ja paigaldati
juurde mänguatraktsioone.
Talvel ka koostati tehniline

projekt suure laste mänguväljaku ehitamiseks linnaparki.
Vald esitas selle projekti Leader programmile, hinnates selle
maksumuseks sel momendil
umbes 84 tuhat eurot. Praegu
oodatakse fondilt vastust kaasfinantseeringu kohta, et saada
umbkaudu 50 tuhat. Kuid kui
vald toetust ei saa, siis ka plaanidest ei loobu. Sellisel juhul
ehitatakse mänguväljak kahes
etapis, kasutades selleks omavahendeid.
Peale selle on Tammiku ale-

vikku kerkimas lähiajal Tammiku külaseltsi eestvedamisel
laste mänguväljak.
Juuli lõpus lisatakse Vana
Rakvere haljasalale, Hariduse
tänavale ja Pillerkaare lasteaia
lähedasele
spordiväljakule
lauatennise lauad suurematele
lastele ja täiskasvanutele.
Vald saanud elanikelt kirju palvega ehitada suur tartaankattega laste mänguväljak,
kuid vallavalitsus kaldub arvama, et taolised väljakud tasub
ehitada suletud territooriumile,

kuna need vajavad valvet ja
neid on vaja eriliselt hooldada.
Praegu projekteeritakse Sipsiku lasteaia territooriumi,
kuhu on samuti planeeritud
mängu- ja õppeala. Läbivaatamisel on veel mitmeid tulevikku puudutavaid projekte,
näiteks täiendavate spordirajatiste paigutamine Jõhvi.
Kui raha jätkub, siis sügisepoole koostatakse projekti ja
otsitakse võimalusi selle finantseerimiseks.
JT
Foto: Jevgenia Parv
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Selgus Jõhvi Põhikooli
arhitektuurivõistluse võidutöö
Käesoleva aasta jaanuaris Jõhvi vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide
Liidu poolt väljakuulutatud Jõhvi Põhikooli arhitektuurivõistluse võitis
ideekavand «Tujukuju» arhitektuuribüroolt Kauss Arhitektuur OÜ.
Kokku laekus võistlusele kaheksa tööd.
21. juunil Eesti Arhitektide
Liidu
Arhitektuurikatlas toimunud pidulikul
parimate ideekavandite autasustamisel kuulutati Jõhvi
Põhikooli
arhitektuurivõistluse võitjaks arhitektide Allan Pilteri, Kaur Talpsepa,
Lauri Eltermaa, Teele Kapsta, Elise Roosi ja Sten Vendiku kavand “Tujukuju”, mis
oli žürii hinnangul arhitektuurselt vormilt jõulisim töö.
Jõhvi Põhikool on tegutsenud
praeguses majas poolsada
aastat ning ajapikku on hoone
ajale jalgu jäänud. Arhitektuurivõistlusega soovis Jõhvi
vald leida koolile uut kompaktsema ja kaasaegsema
õppekeskkonnaga ideekavandit, mis oleks kvaliteetsema sisuga ning energiatõhusam, kui
tänane hoone seda võimaldab.
“Tujukuju” koolihoone loob
märgilise aktsendi olemasole-

vate hoonete, riigigümnaasiumi ja spordihoone, vahele.
Ideelahenduses on kasutatud
lihtsaid, kuid mitte primitiivseid vormi- ja kujundusvõtteid
– pidulik sissepääsuala, akende asetus, arusaadavad ja
lihtsad materjalid. “Tegemist on hea lahendusega, mille
sünnirõõm ületaks vana ja
paljudele armsaks saanud
koolihoone
lammutamisega
kaasnevaid tundeid,” kommenteeris žürii otsust Jõhvi vallaarhitekt Andres Toome.
Tugevaks küljeks pidas žürii
ka võiduprojekti sisemise logistika lahendust.
Lisaks põhikoolile tuli uues
koolihoone mahus lahendada ka gümnaasiumi söögisaal
ning gümnasistide pääs spordihoonesse selliselt, et kahe
kooli õpilaste liikumisteed
ei ristuks. Kusjuures mõlema kooli sööklad on teenindatavad ühest köögiplokist.

Tähtsaks on peetud ka algklasside õpilaste eraldi sissepääsu ning algkooli- ja hariduslike erivajadustega õpilaste osa eraldatust vanemate
klasside õpperuumidest.
“Ruumide paigutus ja grupeerimine on selge ning loogiline, moodustatud on selgepiirilised
funktsionaalsed
alad – aula-muusikaklass,
põhikooliosa,
algkooliosa, peatrepp-fuajee, söökla. Esimene korrus on viidud
spordihalli ja gümnaasiumi
korrustega samale tasandile
ja nii ei teki hoonetevahelisel liikumisteel olulisi kõrguste vahesid,” kommenteeris
võidutöö tugevaid külgi žürii
liige, arhitekt Jaak Huimerind.

ribüroolt Kolm Pluss Üks premeeriti 6000 euroga, kolmandale kohale jäänud kavandit
“Kakuke” arhitektuuribüroolt
Molumba – 4000 euroga.

Võistluse auhinnafond oli
22 000 eurot ja esimese
koha preemia suurus 8 000
eurot. Teise koha pälvinud
kavandit “Koos” arhitektuu-

Žürii andis välja ka kaks
2000 euro suurust ergutuspreemiat -  ideekavanditele
“Basiilika” (Arhitekt Must
OÜ) ja “Vaheaeg” (Arhitektu-

Jõhvi avab täiendava sõimerühma
Alates 2. septembrist avatakse lasteaias Kalevipoeg uus sõimerühm, mis mahutab 14 last vanuses 1,5 kuni
kolm aastat.
Sõimerühma loomise eesmärgiks on kaotada lasteaiajärjekord ja anda võimalus
tööle naasta vanematele, kes
soovivad seda teha lapse
pooleteise aastaseks saamisel.
Jõhvi ühinenud lasteaedade
direktori Raili Oksa sõnul võttis Jõhvi vallavalitsus rühma
rahastamise otsuse vastu pärast
seda, kui lasteaedade hoolekogu lükkas tagasi ettepaneku
suurendada
olemasolevates
sõimerühmades laste arvu
14 lapselt 16 lapsele. Algselt

nähti probleemile just sellist
lahendust. Pärast seda võttis
vald vastu otsuse luua lisarühm,
suurendades sellega lasteaiakohtade arvu 14 võrra.
Uue sõimerühma avamise eestvedajaks oli abivallavanem Aleksei
Naumkin, kes pidas sellist lahendust lasteaiajärjekorra kaotamisel kõige otstarbekamaks.
„Antud küsimusega tegelesin
juba siis, kui täitsin Jõhvi vallavanema kohuseid. Asudes
vallavalitsuses tööle haridusvaldkonna tegevusi koor-

„Varem kasutasid neid ruume
Jõhvi põhikooli erivajadustega
lapsed, kuid kuna nad lahkusid,
kasutasime ruume mõnda aega
spordisaalina.
Praeguseks on need ruumid
täielikult renoveeritud, nii
toad, tualetid kui ka garderoob,“ märkis Oks.
dineeriva abivallavanemana,
tahtsin varem alustatu kindlalt
lõpule viia. Tänaseks võime
lõpuks öelda, et täitsime lapsevanematele antud lubaduse,“
sõnas Naumkin.

Antud artikli trükki mineku
ajaks ei olnud ruumidesse paigutatud mööblit ja õppetööks
vajalikku inventari, kuid kõik
vajaminev on kavas soetada
uue õppeaasta alguseks.

uribüroo Luhse ja Tuhal OÜ).
Projekti toetatakse meetme
„Koolivõrgu
korrastamine” alategevuse “Põhikoolivõrgu
korrastamine
perioodil 2014–2020” teise
vooru investeeringute kava
ettepanekute nimekirja alusel.

Viktoria Tsventarnaja, Jõhvi
Vallavalitsuse
planeerimisspetsialist Riho Nõmmik, Jõhvi Põhikooli direktor Liina
Mihkelson ning Eesti Arhitektide Liidu esindajad Sander
Aas, Jaak Huimerind, Indrek
Saarepera ja Anu Tammemägi.

Arhitektuurivõistluse žüriisse
kuulusid Jõhvi abivallavanem

Eesti Arhitektide Liit

Jõhvis muutub lasteaia
kohatasu
Lasteaia kohatasu ei ole Jõhvis tõusnud
mitme aasta jooksul. Jõhvi vallavalitsus
plaanib kuutasu kergitada praeguselt 23.50
eurolt 28 eurole.
Valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõuniku
Maria Laanemäe sõnul moodustab lasteaia kohatasu
praegu 4,4 protsenti alampalgast, kuigi varasemalt
vastu võetud korra järgi võib see olla vähemalt viis
protsenti.
Pea viie euro suurune kohatasu tõus koolieelsetes
lasteasutuses toob vallavalitsuse eelarvesse
lisavahendeid, mille eest saab uuendada neidsamu
lasteaedasid, mis vajavad kõik suuremal või vähemal
määral remonti.

Positiivne on veel see, et kuna
magamistuba on rühmatoast
eraldatud vaheruumiga, lisab
see võimalusi olemasolevaid
ruume hästi ära kasutada.

Käesoleva aasta eelarves on teatud raha lasteaedade
remondiks kahtlemata juba planeeritud. Sipsiku
lasteaeda ümbritseva territooriumi kordategemiseks
on näiteks eraldatud sada tuhat eurot. Samas jääb
vallavalitsuse esindajate sõnul sellest summast kõigi
remonditööde teostamiseks väheks.

Lasteaedade juhi sõnul peeti
rühma loomisel silmas ka neid
lapsi, kellel täitub poolteist
eluaastat õppeaasta kestel,
selleks et nad ei peaks ootama
lasteaiakohta kuni uue õppehooaja alguseni.
Rühmale pandi nimeks Pesamunad ja see luuakse eestikeelsena.

Huvikoolide vajadus lisaraha järele kergitab
suure tõenäosusega ka ringitasusid. Muusikakooli
hoolekogu tegi näiteks ettepaneku tõsta õppetasu
kolme euro võrra. Huvikoolide õpetajatele maksab
töötasu kohalik omavalitsus ja selleks, et õpetajate
palku tõsta, on vaja leida vajalikud vahendid. Üheks
võimaluseks on kergitada tasusid, mis on pikka aega
püsinud samal tasemel.

Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

Vallavalitsusest kinnitati, et juhul kui tasud tõusevad,
säilivad soodustused kõigile, kellel on õigus neid
saada. JT
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Suvilate omanikel tuleb arvestada tuleohutusnõuetega
Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo kontrollis juuni
alguses
Narva, Narva-Jõesuu ning Sillamäe piirkonna
aiandusühistu hoonete üldist
tuleohutust. Samuti kontrolliti
hoonetes, milles on küttesüsteem või mida kasutatakse
ööbimiseks, ka suitsuanduri
olemasolu.
Eesmärgiks oli
veenduda, kas küttekolded
on kutsetunnistusega korstnapühkija poolt perioodiliselt
kontrollitud.
Kokku kontrolliti 120 hoonet,
nendest puudutustega oli 70,
korras 50. Enamus puuduseid oli seotud suitsuanduritega – kas puudus või ei töötanud. Paljudel juhtudel puudus
küttesüsteemide ohutust kinnitav korstnapühkija akt.
Lisaks näeme praktikas tihti olukordi, kus ohutusnõuete
täitmine ja ehitustegevus ei käi
käsikäes.
Ida päästekeskuse
inspektorite soovitused
ehitustegevuseks
Kui plaanidaia- või suvilakrundi soetamist ja hoone
ehitamist, siis toome mõned
punktid, millele võiksid juba
varakult mõelda.
Kogu ehitustegevust korral-

Ühe elumaja tulekahju kustutamiseks kulub umbes 100
m3 vett, kuid päästeauto peal
on vett 3 m3, mis on eelkõige
mõeldud
elupääste
tegevusteks. Seega tasub sellele
mõelda. Päästjate autodes
olevast veest ei pruugi Sinu
maja päästmiseks jaguda. Tuletõrje veevõtukohad ongi selleks, et kustutamiseks vajalikku vett juurde tuua. Sealt tuleb
ka nõue, et veevõtukoht asuks
maksimaalselt 150 m kaugusel, et mitte raisata väärtuslikku aega vee varumisel.

dab kohalik omavalitsus ning
sealt tulebki alustada – enne,
kui üldse midagi ehitama
hakatakse. Seal saad esitada taotlusi ning küsida nõu
võimalike piirangute kohta.
Vastavalt vajadusele kaasab
kohalik omavalitsus asjaajamisse ka teisi asutusi, ning
inimene ise ei pea erinevate
osapoolte vahel jooksma. Üldjuhul on toimub kogu asjaajamine elektroonses ehitisregistris – kiire ja mugav
paberivaba lahendus.
Krundi
soetamisel
pööra
tähelepanu selle suurusele.
Hinda, kas valitud krundile
mahub Sinu soovitud suvekodu. Või kui soovid osta aiamaja perspektiiviga muuta see
tulevikus elumajaks, tuleb
kindlasti arvestada krundi mahutavusega ja võimalustega.
Praktikas oleme tihti kokku
puutunud olukordadega, kus
maatüki või maja soetamisel
ei arvestata selle võimalustega
ning soovitakse neist ohutuse
arvelt kõrvale kalduda.
Ohutuses Päästeamet mööndusi ei tee, kuna inimeste elu ja
tervis võib sõltuda just järgnevate nõuete täitmisest.
Kui ehitad kinnistu piiridele

väga lähedale, siis see toob
kaasa täiendavad ehituslikud
nõuded ning ka piirangud
naabrite ehitustegevusele.
Ehitiste vaheline ala peab
olema selline, et tuli ei leviks
kergesti naaberehitisele ning
tulekahju levimise oht jääks
väikeseks. Nõutav hoonetevaheline kaugus e kuja on 8 m.
Kui ehitad sellest lähemale, tu-

leb arvestada ehituslike meetmetega, mis võivad tuua kaasa
suuri väljaminekuid. Naabritevahelised kokkulepped siin ei
loe. Kui ka naaber on nõus,
et ehitad tema hoonetele lähemale kui 8 m, peab ehituslikke
meetmeid ikkagi kasutama.
Veel üks oluline asi, millega tuleb arvestada, on tuletõrje veevarustus. Kõigile on kättesaa-

dav kaardirakendus, kust saad
vaadata soovitud krundile lähemal asuvaid tuletõrje veevõtukohti. Kaardirakendus on leitav Kaardirakendus „Ohtlikud
ettevõtted ja vesivarustus“ on
leitav aadressilt: https://xgis.
maaamet.ee/maps/XGis?app_
id=MA11AH5&user_id=a
t&LANG=1&WIDTH=16
20&HEIGHT=947&zlevel=0,552500,6505000 .

Operatiivsõidukite
jaoks
on oluline ka krundile juurdepääsu
tagamine.
Suvilapiirkondade tänavad peaksid
olema vabalt läbitavad. Päästemeeskonnal on küll võimekus
näiteks metallväravaid avada,
kuid betoontõketest nad läbi ei
pääse. Hädaolukorras ei pruugi
abi Sinuni kiiresti jõuda.
Päästeameti kodulehelt leiab
ka täiendavat infot tuleohutusnõuete kohta oma kodus
https://www.rescue.ee/et/
juhendid-eraisikule .
Igaühe panus ohutuskultuuri
on oluline, sest see loob tervikliku tulemuse.

Spordiuudised
Kergejõustik

Lätis Jekabpilsis toimunud Balti matšil kergejõustiku mitmevõistluses tõi Jõhvi neiu Pippi-Lotta Enok Eestile seitsmevõistluse U18 vanuseklassis 5209 punktiga esikoha.
9. juunil Kadrioru staadionil toimunud Eesti noorte karikavõistlustel saavutas Pippi-Lotta 400 m jooksus esikoha, 100 m jooksus oli ta kuues.

Motosport

Euroopa karikavõistluste Soome etapil osalenud Allar Keerme
saavutas absoluutklassis 14. koha.
Nädalavahetusel sõideti Lätis Stendes kestuskrossi kohalike
karikavõistluste kolmas etapp. Kõik neli Jõhvi motoklubi värvides startinut tõusid ka poodiumile.
Riho Keerme sai enduurotsiklite seas teise koha. Allar ja Argo
Keerme ning Tanel Rauk lõpetasid oma klassis kolmandana.
Läti kestuskrossi karikavõistluste kolme etapi järel hoiab Jõhvi
motoklubi klubide arvestuses kolmandat kohta. Enduuroklassis
on Riho Keerme ja E2-s Tanel Rauk kolme etapi järel esimesel
kohal. E1-s on Allar Keerme ja E3-s Argo Keerme teisel kohal.

Triatlon

Eesti triatloni liidu karikavõistluste teisel etapil saavutas Ardo
Virkebau vanuseklassis M35 koguajaga 1:08:07 kaheksanda
koha. Võisteldi sprindidistantsil: 0,75 km ujumist, 20 km ratast
ja 5 km jooksu.

Võrkpall

Coolbet Suvevolle ehk juba traditsiooniliseks saanud
võrkpalliteisipäevakud saavad hoo sisse üle Eesti 18 erinevas
paigas. Jõhvis kogunes suvevolle esimesele etapile 17 võrkpallihuvilist, kes loositi viide võistkonda. Esimesel etapil oli võidukas võistkond, kuhu kuulusid Robert-Roland Uusmaa, Külli
Stroo, Jelizaveta Morozova.
Coolbet Suvevolle etapid toimuvad juunis ja juulis igal teisipäeval algusega kell 18 Jõhvi linnastaadioni harjutusväljakul.
Eelnevalt saab registreeruda aadressil Volley.ee võistluspäeval
kuni kella 12-ni, mängupaigas saab ennast kirja panna kella
17.45-ni. Eelregistreerunutele on osalustasu neli eurot, võistluspaigas viis eurot. Võistkonnad moodustatakse igal turniiril

kohapeal vastavalt reitingutabelile ja lähtuvalt osalejate arvust
on need kolme- või neljaliikmelised.

Orienteerumine

Rõuges toimusid kahepäevased Balti veteranide lahtised meistrivõistlused orienteerumisjooksus. Võistlustel osalesid orienteerujad Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest ja Peterburist.
Orienteerumismaastikuks oli Rõuge ürgorg Eesti sügavaima,
Rõuge Suurjärvega ning oru lähiümbrus. Kõrguste vahe maastikul oli 90 m, ühel nõlval kuni 60 m. Maastiku läbitavus vaheldus heast okasmetsast kehva lehtmetsani. Teede ja radade
võrk oli väga hõre, lisaks oli maastikul palju erineva suuruse
ja kujuga soid, samuti mitmeid erineva vanusega raiesmikke.
Samal maastikul toimusid kaks aastat tagasi orienteerumise
maailmameistrivõistlused.
Kuna tegu oli nii tehniliselt kui ka füüsiliselt väga raske maastikuga, siis tehti hulgaliselt vigu.
RSK Jõhvikas orienteerujatest näitasid paremaid tulemusi W70
klassis hõbemedali võitnud Anne Jundas ja M75 klassis viienda
koha saavutanud Juhan Bachmann.
8.–9. juunil toimus Ännijärvel XLVI Kalevi Suvejooks orienteerumises. Tulemus saadi kahe päeva kokkuvõttes, kusjuures
laupäeval oli eraldistart ja pühapäeval viitstart vastavalt
esimese päeva kaotusele vanuseklassi võitjale.
RSK Jõhvikas orienteerujatest said teise koha M60 Mihkel Nahkur, N70 Anne Jundas, M70 Väino Aul ning kolmanda koha M75
Juhan Bachmann.
Neljandad olid N55 Ülle Raudsepp (kaotus kolmandale sekund),
M55 Urmas Sulaoja (kaotus kolmandale 12 sekundit), N18 Greta-Maria Pisarev ja M65 Tiit Ploompuu.
13. juunil toimusid Viivikonnas Jõhvi valla lahtised meistrivõistlused orienteerumisjooksus.
M21 klassis võitis Allan Roosimägi.

Korvpall

KK HITO/BC Karjamaa lõpetas G4S Noorteliiga U14 vanuseklassi
hooaja neljanda kohaga
G4S Noorteliiga U14 vanuseklassi pronksimängus alistas Rakvere Spordikool/Tarvas tulemusega 85:67 KK HITO/BC Karjamaa.

Tasavägise avaveerandi järel asus Rakvere juhtima 21:18. Teise
mänguperioodi alguses tegi Tarvas 8:1 vahespurdi ja läks
kümne punktiga ette – 29:19. HITO vastas omakorda 7:0 spurdiga ning tuli kiirelt mängu tagasi. Poolajapausiks suurendas
Tarvas siiski vahe 15-punktiliseks – 47:32.
Kolmandat veerandit alustas paremini HITO, kuid otsustavaks
mänguperioodiks kasvatas põhiturniiril A-alagrupi võitnud
Tarvas eduseisu 23-punktiliseks – 70:47.
Viimane veerandaeg mängu suurt muutust ei toonud ja Tarvas
võttis U14 vanuseklassi pronksmedalid.
Võitjate parimana tegi 26 punkti ja 20 lauapalliga võimsa kaksikduubli Oliver Balõtsev. Karl Ristna lisas 20 ning
Georg-Richard Aare ja Teiren Tõldi arvele kogunes 15 silma.
HITO poolelt tegid enim skoori Kaspar Kaukes 18, Tanel Maalma
17 ja Kaspar Käen 15 punktiga.
Traditsiooniline noorte tänavakorvpalliturniir peeti reedel 7.
juunil Jõhvi põhikooli staadionil. Ühtlasi selgitati ka Ida-Virumaa meistrid. Kokku osales 17 võistkonda. Võisteldi neljas
vanuseklassis.
2005. aastal sündinud poiste seas tuli võitjaks võistkond Mustad püksid – Kaspar Kaukes, Meiko Lindeberg, Sander Källo,
Martin Lahe.
2007. aastal sündinud poiste seas võidutses Jõhvikad – Oskar
Merirand, Arys Irval, Kristjan Marten Tõnurist.
2009. aastal sündinud poiste seas tuli võitjaks WNBA – Henri
Marten Mihkelson, Rihard Roze, Andres Kiisel.
2010. aastal sündinud poiste seas võitis HMM – Markos Murula,
Hugo Soppe, Mikk Mikit.

Kabe

Jõhvi seltsimajas toimunud Into seeriaturniiri 6. etapi võitis
Aleksandr Serõn, teine oli Heino Int ja kolmas Artur Ööbik.
Kasutatud allikad:
www.ekjl.ee
www.sportiv.ee
www.basket.ee
www.orienteerumine.ee
www.sport.24.ee
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Fotouudis

Jõhvi tähistas lastekaitsepäeva Lõbusa laste festiga

Laupäeval, 1. juunil muutus Jõhvi keskväljak ehtsaks laste linnaks. Jõhvi vallavalitsuse toetusel
täistati lastekaitsepäeva nii suurejooneliselt esimest korda.
Sel päeval viidi lastele läbi mitmesuguseid tegevusi, esinesid loomingulised kollektiivid, külalised
naaberlinnast Narvast ja isegi Venemaalt. Kohal oli ehtne vägilane. Hoogne vahušõu tegi päeva
veelgi lõbusamaks ja laste kilked kõvemaks, rõõmustades samuti täiskasvanuid, kes üritusel igavust ei tundnud. Fotod: Gleb Petrov

Pool sajandit koos: Tammiku rahvamajas pidutsesid kuldsed paarid
Tammiku rahvamajas toimus
9. juunil kuldpulmaliste pidustus,
kust võtsid osa paarid, kes on
õnnes ja armastuses koos elanud
üle 50 aasta.
Sel aastal tähistasid oma pikaajalist kooselu Gale Popova ja
Aleksei Popov ning Tamara
Totmjanina ja Boris Totmjanin.
Vahva Jõhvi kuldpulmaliste
iga-aastane pidu sai alguse 12
aastat tagasi. Selle korraldajaks
on Tammiku rahvamaja eesotsas
Heli Vähiga. Üritust toetab Jõhvi
valla sotsiaalosakond.
Traditsiooniliselt annavad oma
panuse Jõhvi kunstikooli õpilased, kelle joonistused kingitakse kuldsetele paaridele. Peo
külalisteks on olnud teiste seas
ka paarid, kes on varasematel
aastatel kuldpulmi tähistanud.
JT
Fotod: Jevgenia Parv
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Jõhvi rahvatantsukollektiiv osales
Valgevene folkloorifestivalil

Kultuurikalender

7.-9. juunini osales Jõhvi rahvatantsukollektiiv «Jõhvikamoos»
Postavys (Valgevene) XXX rahvusvahelisel folkloorifestivalil
“Звіняць цымбалы і гармонік”. Festivali raames osales
«Jõhvikamoos» konkursil «Kes keda?», esines suurejoonelisel
ava- ja lõppkontserdil, andis iseseisva kontserdi ka ühele
väiksemale külakogukonnale ning kaunistas oma kauniste rahvariietega läbi linna suunduvat kirevat osalejate rongkäiku.

10. juuli 19.00 - Kontsert “Eleegilised meeleolud”
Festivali 7 linna muusika avakontsert
Eesti Sinfonietta
Kavas: Arenski. Variatsioonid Tšaikovski teemale op. 35a
Atterberg. Adagio amoroso Grieg. Kaks eleegilist
meloodiat

Jõhvi kontserdimaja

13. juuli 19.00 - Kontsert “Variatsioonid Pärsia
teemadel”
Ansambel Haftcraft (Belgia)
Ana Naqe (sopran)
Bert Helsen (fagott)
Philip Handschoewerker (vioola)
Maria-Elena Boila (vioola)
Katelijne Onsia (alt vioola)
Lesya Demkovych (tšello)

“Jõhvikamoos” osales sel festivalil teistkordselt ning saabus taaskord tagasi ainult positiivsete ja imeliste muljetega.
Lisaks festivali 30-ndale juubelile tähistas ka linn oma 610.
aastapäeva.
Samuti möödus tänavu aasta märtsis 10 aastat Jõhvi ja Postavy
koostöölepingu allakirjutamisest.
Vallavalitsue esindajana osales pidustustel kultuurijuht Anne
Uttendorf .
“JT”
Foto: Anne Uttendorf

Jõhvi vald lammutab kuure
Nooruse tänaval
Jõhvi Vallavolikogu 16. 05. 2019 otsusega nr 149 tunnistati
peremehetuks Jõhvi linnas, Nooruse tänaval 6b asuvad kuurid.
Käesolevaks ajaks on kuurid osaliselt lagunenud ja põlenud ning
kujutavad endast otsest ohtu inimese elule, tervisele, varale ja
keskkonnale.
Jõhvi vallavalitsus korraldab ohtliku kuuride lammutamise,
äravedu, ning utiliseerimise hiljemalt 30.08.2019 a.

21. juuli 19.00 - Kontsert “Suve Sving”
Nele-Liis Vaiksoo (vokaal)
Lembit Saarsalu (saksofon)
Olav Ehala (klaver)
Ain Agan (kitarr)
Toivo Unt (kontrabass)
Toomas Rull (löökpillid)
Jõhvi Mihkli Kirik
11. juuli kell 17.30 Näituse “Haridus-ja kultuuritegelane
Richard Voldemar Sööt” avamine
11. juuli 18.00 - Orelimuusika pooltund
18. juuli 18.00 - Orelimuusika pooltund
25.juuli kell 18.00 - Orelimuusika pooltund
20. august 12.00 - Taasiseseisvumispäeva kontsert
Esinevad Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv ja Olev Ehala.

Kodanikel, kellel on peremehetuteks tunnistatud kuurides
on materiaalseid väärtusi, korraldada selle äravedu hiljemalt
12.07.2019 a.
Jõhvi Vallavalitsus ei vastuta kodanike materiaalsete väärtuste
säilitamise eest.

Spordiüritused
Ida-Viru Keskhaigla eriarstiaegu saab
broneerida üleriigilise digiregistratuuri
kaudu
Alates 04. juunist on patsientidel võimalik Ida-Viru Keskhaigla (IVKH)
eriarstide aegu reserveerida, tühistada ja muuta üleriigilise digiregistratuuri kaudu. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) hallatavasse patsiendiinfoportaali www.digilugu.ee on üles laetud meie
eriarstide ja iseseisvaid vastuvõtte teostavate õdede ajakavad alates 28.
juunist tavapäraselt kuni neli kuud ette.
Esimesena alustas tööd üleriigilise digiregistratuuriga Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2019. aasta alguses.
„Ida-Viru Keskhaigla liitus HEDA/ESTER3 tarkvara kasutavatest
haiglatest üleriigilise digiregistratuuriga esimesena, mis tähendas suurt
lisatööd meie IT-teenistusele, arendajate meeskonnale Igor Bossenko
juhtimisel ja kogu projekti vedavale TEHIK-le”, kommenteeris IVKH
juhatuse esimees Tarmo Bakler üleriigilise digiregistratuuri sisulist
käivitumist.
Ta lisas: „Kuigi patsiendid eelistasid erinevatel põhjustel külastada enda
elukohajärgset eriarsti, siis need, kes saavad ja soovivad arsti valida elukohast sõltumata, saavad nüüd digiregistratuuri vahendusel valida ka
meie mitme asukoha vahel.”

2. juuli kell 18.00 Suvevolle IV etapp			
Jõhvi võrkpalliklubi Viro, Aime Luuk		
Jõhvi jalgpallistaadioni harjutusväljak
6. juuli kell 10.00 Kabeklubi INTO seeriaturniiri 7. etapp
Heino Int, Jõhvi seltsimaja
9.juuli kell 18.00 Suvevolle V etapp			
Jõhvi võrkpalliklubi Viro, Aime Luuk		
Jõhvi jalgpallistaadioni harjutusväljak
16. juuli kell 18.00 Suvevolle VI etapp			
Jõhvi võrkpalliklubi Viro, Aime Luuk		
Jõhvi jalgpallistaadioni harjutusväljak
23. juuli kell 18.00 Suvevolle VII etapp			
Jõhvi võrkpalliklubi Viro, Aime Luuk		
Jõhvi jalgpallistaadioni harjutusväljak
30. juuli kell 18.00 Suvevolle VIII etapp			
Jõhvi võrkpalliklubi Viro, Aime Luuk		
Jõhvi jalgpallistaadioni harjutusväljak
Kui tahad näha, millised spordiüritused maakonnas
veel toimuvad, vaata www.sportiv.ee

