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tasuta

Teadmiste päeva tähistati
värskes õhus

1. septembril toimusid
Jõhvi koolides pidulikud
aktused. Sel aastal
on olukord eriline ja
koroonaviiruse tõttu
korraldati pidulikud
aktused värskes õhus
ning ainult esimeste ja
üheksandate klasside
õpilastele.

Jõhvi koolid alustasid uut õppeaastat tavalisest teisel ajal ehk
7. septembril, aga koolides tähistati pidulikult 1. septembrit tavapäraste aktustega, kuid seekord 1. ja 9. klassidele.
Jõhvi valla eesmärk on, et koolides oleks tagatud kvaliteetne
õpe, aga samal ajal peame tagama, et viirus ei jõuaks meie
koolidesse.
Kuu alguses kohtusid allasutuste juhid, et üheskoos arutada kooliaasta tegevusplaane, et olla valmis väljakutseteks, mida võib
algav kooliaasta tuua. Kinnitan, et me oleme valmis! Oleme
valmis, et korraldada kogunemised suurtes ruumides, kuidas
võtta vastu külalised, mõtlesime läbi õppetöö ruumilise ja ajalise hajutamise ning toitlustus- ja puhastusteenuse turvalise korraldamise põhimõtted. Lisaks koostati tegevuskava juhuks, kui
kooli töötaja või õpilane on andnud positiivse Covid-19 proovi.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust
2010. aastal Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad väärikate
ülikooli programmid üle Eesti: Tartus, Tallinnas (eesti
ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles),
Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Viimsis, Põlvas ja Elvas.
Sel sügisel käivitub Jõhvi programm.

Jõhvis alustatakse gruppide komplekteerimisega
oktoobrist. Rohkem infot:
HYPERLINK “mailto:maris.toomel@johvi.ee”,
maris.toomel@johvi.ee
JT

Palju õnne kooliaasta alguse puhul!

Meil tuleb õppida uues olukorras toimima – töötama, õppima ja
ka puhkama. Elu ei saa ega tohi seisma jääda.

Jõhvis alustab
Väärikate Ülikool

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli programmide korraldamise hea tava lähtub ülikooli põhiväärtustest,
elukestva õppe põhimõtetest ja täiendusõpet
reguleerivatest õigusaktidest.
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Usun, et paljudel meist, kes sellel aastal lapse kooli saatsid, on
hinges väike ärevus. Alustasime 1. septembrit eriliselt. Peame
harjuma uute tavadega nagu mask, kindad ja inimestevaheline
distants.

Uudised

Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel käsitletakse
silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Osalema
on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised
vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt
75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe
tõendi.

Sel aastal asus Jõhvi
põhikoolis õppima 59
esimese klassi õpilast
(see on kolm klassi),
Jõhvi vene koolis 65
esimese klassi õpilast
(neli esimest klassi). Jõhvi
gümnaasiumis asus 10.
klassi õppima 148 õpilast.

Maris Toomel
eksabivallavanem

ilmub alates 10.XII.1927

Üheselt on meile kõigile
selge, et peame olema tä-helepanelikud, hoolivad ning
ei tohi kaotada valvsust.
Hea lapsevanem, õpilane! Kui
oled haige, siis ära kooli ega
tööle tule. Kasuta liiklemiseks
kas jalgratast või kõnni jalgsi –
värske õhk on hea tervise alus
ning nii on ka hommikustes
bussides vähem inimesi.
Hoia kindlasti kinni hügieeninõuetest, sest korrapärane
kätepesu hoiab pisikud eemal.
Palume kaaluda lapsevanematel ka reisimise vajadust ja
võimalusel puhata sel aastal
meie kaunil Eestimaal!
On selge, et ka sel õppeaastal kasutatakse koolides distantsõpet,
milleks oleme sel korral valmis ning meie teadmised ka suuremad.
Hea koolipere! Kõige paremad asjad koolis sünnivad armastusest õppimise vastu. Olge uudishimulikud, innovaatilised ja täis
tahtmist uute teadmiste järele. Jõhvi vallavalitsuse poolt soovime kõigile ilusat uut kooliaastat!

Jõhvil on võimalus ehitada
unikaalne raamatukogu
Jõhvi on saatnud parlamendikomisjonile taotluse
uue keskraamatukogu ehitamiseks. Lähiajal vaatab
komisjon selle taotluse läbi ning otsustab, kas selle
realiseerimiseks Kultuurkapitalist vahendid eraldatakse.
Nimekirjas on kokku 29 taotlust kogu Eestist.
Raamatukogu projekti maksumus on ligikaudu 4 miljonit
eurot.
JT
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Jõhvi tulevikust!

Septembri lõpuni oli Jõhvi
abilinnapea hariduse,
kultuuri ning spordi-,
noorsoo- ja sotsiaaltöö alal.
Maris Toomel on ema, naine,
pedagoog, täiskasvanute koolitaja, poliitik. Hiljuti asus ta
ametisse Jõhvi abilinnapeana
hariduse, kultuuri ning spordi-,
noorsoo- ja sotsiaaltöö alal.

Iga tõsiseltvõetav omavalitsus planeerib oma tulevikku, ka
lähitulevikku, juba täna. Jõhvi on käesoleval ajal tõusuteel. Me
ehitame promenaade, sõiduteid, koole, staadione, väljakuid ja
mitmeid muid hea elukeskkonna tagamiseks vajalikke objekte.
Samas tahaks täna mõtiskleda mõne suurema projekti üle, mida
planeerime lähemaks tulevikuks ning mis peaks rajatama kolme
kuni viie aasta pärast.
2020. aastal tähistame 100. aastapäeva Jõhvi jalgpallimängu
traditsioonile aluse panemisest. Meenutades omaaegse Jõhvi
Kalju klubi säravat mängu, on paslik rääkida kavandatavast Jõhvi
Jalgpallikeskusest. Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga plaanime
olemasoleva jalgpallistaadioni piirkonnas ehitada välja korraliku
jalgpallikeskuse. Eelmisel aastal valmis koostöös EJL-ga tulevase
Jõhvi Jalgpallikeskuse eskiisprojekt, millega saab tutvuda valla
koduleheküljel. Projekti järgi planeeritakse lisaks olemasolevale
naturaalmuruga jalgpalliväljakule juurde kunstmuruväljak ning
jalgpallihall. Lisaks suuremad tribüünid, administratiiv- ja
olmehoone ning muu vajalik infrastruktuur. Lähiajal algatab
Jõhvi vallavalitsus jalgpallikeskuse detailplaneeringu, mis
hõlbustab ka korraliku tööprojekti tellimist. EJL spetsialistide
arvates võiks Jõhvi Jalgpallikeskus valmis saada 2023. aastaks.
Investeeringud on kavandatud suuremas osas riigi ja EL poolt,
kuid kaasfinantseeringuna panustab kindlasti ka Jõhvi vald.
Samuti on aeg rääkida tulevasest uuest Jõhvi Keskraamatukogu hoonest, mille kavandame koostöös riigiga valmis
ehitada 2025. aastaks. Modernne raamatukoguhoone avaks uued
võimalused meie maakonnaraamatukogu staatuses infokeskusele.
Praegu kasutusel olev vana kinohoone on ammu kitsaks jäänud.
Samas ei jääks ka see maja kasutuseta, peale remonti planeerime
sinna üle viia meie teatrid Tuuleveski ja Lepatriinu. Lähiajal
võetakse Jõhvi Keskraamatukogu uue hoone projekt arutlusele
Riigikogu kultuurikomisjonis, kus see osaleb riiklikult tähtsate
kultuuriobjektide nimekirja koostamise ideedevoorus. Õnnestumise
korral võib see üsna pea saada otsuse riikliku finantseerimise osas.
Koostöös 2019. aasta lõpus avatud moodsa kaubanduskeskusega
Pargi Keskus on omavalitsusel kavas välja arendada kaasaegne jäähall ja veekeskus. Jõhvi Vallavolikogu algatas oma
hiljutise otsusega piirkonnas uue detailplaneeringu koostamise,
mille käigus saab ühtlasi täpsustada, kuidas ja kuhu täpselt
ehitatakse moodne jäähall ning veekeskus. Loodame, et need
valmivad juba 2024. aastaks.
Need on kolm suuremat ettevõtmist, mis on käesoleval ajal
valla asjaajamistes kõrgendatud tähelepanu all. Hoiame pöialt,
et Jõhvil mainitud kolm võtmeprojekti õnnestuks ning seejärel
saame tõdeda, et oleme taas teinud suure sammu edasi. See annab
põhjust jõhvikatel uhkust tunda, meelitab juurde nii uusi elanikke
kui investeeringuid. Siis on veelgi põhjust kutsuda nii külalisi kui
oodata tagasi neid, kes siit laia ilma paremat elu otsima on läinud.
Suurimaks rõõmuks saab see, kui tänaste jõhvikate lapsed suureks
sirgudes leiavad põhjust ka oma kodud Jõhvisse luua. Küllap siis
uued põlvkonnad võtavad juba järgmised tegemised käsile, mis
elu edasi viivad ning järgmiste kõrguste suunas rihivad.

Lugupeetud Jõhvi elanikud!
Hetkeks, kui vallaleht juba trükki minekuks valmis oli (24. septembril), tuli teade, et Jõhvi vallavolikogu istungil avaldati umbusaldust vallavolikogu
esimehele Niina Neglasonile ning vallavalitsuse
liikmetele – vallavanem Max Kaurile, abivallavanematele Messurme Pissarevale ning Maris Toomelile. Antud hetkel „Jõhvi
Teataja“ toimetus veel ei tea, kes hakkab Jõhvi valda juhtima,
see selgub Jõhvi vallavolikogu istungil 1. oktoobril, mil ajaleht
on juba teie postkastidesse jõudnud.
„Jõhvi teataja“ lubab hoida teid vallaeluga kursis, loodame
kohtuda oktoobris, siis tutvustame teile ka Jõhvi vallavalitsuse
uut koosseisu ning uut vallavolikogu esimeest.
„Jõhvi Teataja“ toimetus

Esimesena küsin seda, mida ei saa mitte küsida:
kuidas tunnete end hetkel koalitsioonis olles? Arvestades opositsioonis olemise kogemusega?
Väga hästi! Otsus tulla abivallavanemaks sündis raskelt,
kuid suuresti teadmises, et teen
õige otsuse. Lihtsam on seista
kõrval ja kritiseerida. Raskem
teha ja vastutada. Valisin viimase, sest loobumine oleks
Jõhvi elanike petmine.
Milliste raskuste/probleemidega puutusite kokku abivallavanema töökohal?
Asudes tööle abivallavanemana arvasin, et hariduse
valdkonna inimesena hakkan põhiliselt tegelema just
haridusküsimustega.
Minu
üllatuseks
tuli
esimesed

kuud ametis oleku ajast
tegeleda hoopiski kuhjunud
probleemsete
sotsiaalküsimuste lahendamisega. Kõige
keerulisem, millega tegelesin ja
tegelen siiani, on spetsialistide
leidmine sotsiaalteenistusse.
Sotsiaalteenistuses on jätkuvalt
puudu kaks spetsialisti – lastekaitsespetsialist ja eakate ja
puuetega inimeste spetsialist.
Üks
lastekaitsespetsialisti
ametikoht (struktuuris
on
kaks ametikohta) on täitmata
olnud juba peaaegu aasta
ning 10. septembrist lahkus
teisele töökohale ka eakate ja
puuetega inimeste spetsialist.
Kuigi minu eelkäija Aleksei
Naumkin süüdistas nii läbi
meedia kui ka volikogus
tema poolt sisseantud umbusaldusavalduses sotsiaalteenistuse töötajate puuduses uut
valitsust, siis tegelikult peab
ta selles küsimuses eeskätt
endale otsa vaatama.
Asjaolu, et sotsiaalteenistuses
on juba peaaegu aasta täitmata
lastekaitsespetsialisti
ametikoht ning täna üksi
sotsiaalteenistuses lastekaitsetööd tegev ametnik töötab
inimvõimete piiril, on otseselt Aleksei Naumkini enda
ebaprofessionaalsete
juhtimisotsuste tulemus.

Probleemile juhtis mitmel
korral tähelepanu ka volikogu
sotsiaalkomisjon. Eelmise valitsuse poolt korraldati vaid üks
konkurss ning seegi kuulutati
nurjunuks, kuna endisele abivallavanemale ei sobinud ükski kandidaat.
Märkimisväärne on aga see,
et konkursil kandideerijate
hulgas oli kõigile konkursi
tingimustele vastav eelneva
sotsiaaltöö kogemustega spetsialist, kes minu eelkäijale
mingil põhjusel ei sobinud.
Sama inimene osales ka tänase
valitsuse poolt korraldatud
konkursil ning osutus valituks.
Kuna tegemist on aga väga
hinnatud spetsialistiga, kes
oli oma tänasele ametikohale
võetud ajutiselt teise töötaja

asendajana, pakkus tööandja
talle alalist töökohta ning
sobivamaid töötingimusi, mistõttu inimene loobus Jõhvi
tulekust. Minul on sellest igatahes siiralt kahju.
Nüüdseks oleme välja kuulutanud nii lastekaitse spetsialisti
konkursi kui viinud läbi
konkursi eakate ja puuetega
inimeste spetsialisti vabanenud
ametikoha täitmiseks. Paraku
näitavad toimunud konkursid,
et Jõhvi valda on raske leida
pädevaid spetsialiste.
Põhjuseks sellele on Jõhvis
aastaid kestnud poliitiline
ebastabiilsus ja viimasel kahel
aastal politiseeritud ning kohati despootlik juhtimisstiil
sotsiaalvaldkonnas, mis ei
motiveeri häid spetsiliste Jõhvi tulema. Pigem lähevad
kogemustega head spetsialistid
Jõhvist ära, nagu juhtus pikaajaliselt
sotsiaalteenistuses
eakate ja puuetega inimeste
ametikohal töötanud Kersti
Vihmanniga. Endine abivallavanem nägi Kersti Vihmanni
lahkumises töökiusu uue valitsuse poolt, aga Kersti otsus
leida võimalusi Jõhvist ära
minemiseks oli tehtud juba
eelmise aasta lõpus, seda minu
eelkäija ja eelmise valitsuse
survestamise ja ähvardamise
tagajärjel.

Niina Neglason: vallavolikogu
jaoks on oluline stabiilsus

Niina Neglason lahkus ametist
septembri lõpus. Intervjuu tehti,
kui ta oli veel vallavolikogu
esimehe ametikohal.
Niina Neglason on sündinud
Viljandimaal, kõrghariduse sai
Tartus, kust ta 1986. aastal
suunati tööle Ida-Virumaale.
„Elu läks nii, et suurema osa
oma elust olen töötanud just
siin, Jõhvis. Ning nüüd on
see minu kodulinn“, räägib
Niina Neglason, kes on olnud
vallavolikogu saadik 15 aasta
jooksul – alates tema esmasest
valimisest 2005. aastal.
„Enne valituks saamist osalesin sotsiaalkomisjoni töös,
seega olin vallavolikogu tööga
mingil määral kursis“, räägib
Niina Neglason.
„Vallavolikogu laua taha on
kogunenud erinevad inimesed.
Nad on rahva valitud ning
peaksid esindama rahvast, oma

valijate huve, kuid kahjuks
ei ole see alati nii. Kõik me
väidame, et töötame valla ja
selle elanike heaolu nimel
ning see on loogiline, selleks
olemegi mandaadi saanud.
Tahaksin väga, et vallavolikogu
töö lõpuks stabiilseks muutuks, et komisjonide esimehi
ei vahetataks iga paari istungi
tagant, et vallavalitsus saaks
rahulikult tööd teha ning vallavolikogu liikmed saaksid
mõelda homsest päevast eelkõige valla arendamise vaates“.
Üheks esimeseks ettepanekuks uuel ametikohal sai…
oma palga vähendamine. Lausa rohkem kui poole võrra.
„Vallavolikogu esimees ei
ole eelisolukorras. Tal on
loomulikult rohkem kohustusi,
seega peab ka tasu olema veidi
suurem, kuid 2500 eurot, nagu
sai eelmine vallavolikogu
esimees, on põhjendamatu
summa. Seetõttu tegime ettepaneku alandada vallavolikogu esimehe palka ning 2500
asemel on see nüüdseks ¼
vallavanema palgast, ehk siis
900 eurot. See tähendab, et
esmajärjekorras
vähendasin
enda sissetulekut“.
Praegusest koalitsioonist ja
komisjonide tööst
Praeguses koalitsioonis on
esindatud
valimiskünnise

ületanud liikmed. Jah, inimesed on erinevad ja eks
ka see on loomulik, kuid
valimislubadused olid meil
paljuski kattuvad. Oluline
on see, et ka edasises töös
leiaksime me just nimelt
ühisosa ja ei otsiks erinevusi
ning selle valguses ei tekiks
lahkhelisid. Töörahu ja võimalus töötada ongi suures osas
inimeste teha.
Suur töö volikogus peakski
toimuma just komisjonides,
kus tekivad arutelud, ideed
ja mõtted. Mulle meeldib,
kui komisjonides tekivad
diskussioonid ja inimesed
oskavad oma ideid sõnastada
ning põhjendada. Komisjoni
esimeestel peab olema oma
töös vastutus, sest suuremat
hüvitist saadakse siiski töö,
mitte pelgalt positsiooni eest.
Nende ülesanne on tutvustada
komisjoni liikmetele volikokku
tulevaid eelnõusid, kaardistada
oma valdkonna arengu ideed,
töötada läbi arengukava ja teha
sinna oma ettepanekud.“
Töös olevatest projektidest
„Praktiliselt kõik valimistel
osalenud erakonnad või valimisliidud
tundsid
muret
meie Jõhvi pargi pärast ja
meie kõikide soov oli pargi
korrastamine. Mul on heameel, et see on lõpuks käima

läinud ja park on muutumas
kohaks, kus on mõnus olla igas
vanuses valla elanikul.
Suve jooksul oli probleemiks
Jõhvi Põhikool, selle kolimine
asenduspinnale, aga ka see
sai lahendatud. Kindlasti ei
ole ajutine pind nii mugav ja
hea, aga see aeg tuleb lihtsalt
üle elada. Mäletan seda aega,
kui Jõhvi Vene Põhikool oli
ajutisel pinnal kutsekoolis,
sinna kolimine tekitas samuti
pahameelt ja nurinat, kuid
aeg sai üle elatud, koolimaja
on valmis ja elu läheb edasi.
Selleks, et valmiks midagi
ilusat ja head, tulebki vahel
tunda ebamugavust.
Murekohaks on muidugi see,
et valla elanike arv väheneb ja
noori on raske Jõhvi meelitada,
aga see on paljude väikeste
valdade ja linnade probleem,
sest paljuski koondub elu just
pealinna ja selle ümbrusesse.“
Selle artikli kirjutamise ajal ei
tea me keegi, kas tänane võim
jääb samas koosseisus pärast
24. septembrit püsima või
mitte. Loomulikult ei jää elu
seisma ning ma soovin tänada
kõiki, kes on mind toetanud, ja
soovin kõigile eelkõige tugevat
tervist. Hoidke ennast, oma
lähedasi ja oma koduvalda!“
„Jõhvi Teataja“
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alt poliitilist kultuuri
Sotsiaalvaldkonna
abivallavanemana
olen
üritanud
rakendada
juhtimisstiili,
kus esikohal on mitte politiseeritud survestamine, vaid
professionaalsete spetsialistide
usaldamine ja toetamine nende
raskes ja tänuväärses töös.
Sotsiaaltöö on juba oma olemuselt niigi väga keeruline
ja probleemiderohke ning
sotsiaalteenistuse
töötajad
vajavad stabiilsust, et neil
oleks võimalik keskenduda
tööle, mitte igapäevasele olelusvõitlusele.
Sotsiaalvaldkonna politiseerimise vähendamiseks oleme
täna reforminud ka eakate
päevakeskuse tegevust.
Rakendasime keskuse tööd
korraldama apoliitilise sotsiaaltöö hariduse ja kogemusega
inimese, kes on võimeline
kohapeal ka eakaid nõustama
erinevate sotsiaaltoetuste ja
teenuste küsimuses, kirjutama
ja läbi viima eakatele mõeldud
sotsiaalprojekte ning arendama
päevakeskuse teenuseid lähtuvalt Jõhvi valla eakate
vajadustest, mitte aga mingi
poliitilise huvigrupi agendast.
Loomulikult jätkame ka sotsiaalvaldkonnas pooleliolevate
projektide
elluviimist
ning
valmistame ette uusi projekte

Euroopa Liidu rahastusvõimaluste rakendamiseks eakatele, puuetega inimestele ja
lastele teenuste osutamiseks ja
arendamiseks.
Kas see ametikoht on Teie
jaoks väljakutse?
Kindlasti väljakutse, mis
puudutab just minu eelmist
ülevaadet sotsiaalvaldkonnast,
aga puudutab see kindlasti ka
haridusvaldkonda. Meil on
täna Jõhvis kaks põhikooli ning
just Jõhvi Vene Põhikoolist
suundub palju õpilasi õppima
Eesti põhikooli, mis on suureks
koormuseks kogu koolile.
Nagu me teame, siis riik eraldab raha keelekümblusõppele,
kuid Eesti koolide toetamine
(venekeelsete õpilaste toetamiseks) on pehmelt öeldes
puudulik ning peame oma
tarkusest ja võimalusest leidma
lahendusi.
Lisaks peame hariduses mõtlema andekate laste peale, mis
on samuti hariduslik erivajadus
ja see vajab spetsiifilist toetust.
Täna saavad koolid null eurot
andekate toetamiseks. Selleks
peame meie ise rohkem kaasa
rääkima ja ettepanekuid tegema.
‘Rääkige suurtest projekti-

MARIS TOOMEL:
Sotsiaalvaldkonna
abivallavanemana
olen üritanud rakendada juhtimisstiili,
kus esikohal on
mitte politiseeritud
survestamine, vaid
professionaalsete
spetsialistide
usaldamine ja
toetamine raskes ja
tänuväärses töös.
dest teie valdkonnas? Mis
võtab hetkel rohkem aega ja
tähelepanu?

süsteemi, õppekorraldust ning
sporditoetuste jagamise süsteemi. Lisaks käivitasime
Jõhvi Keskraamatukogu uue
hoone projekteerimise ning
rahastusallikate leidmise protsessi. Loetelu võib veel pikalt
jätkata...
Tulevikuplaanid? Millest on
teie arvates Jõhvis puudu?
Mis on puudu? Eks ikka tahaks, et meie noored valiksid
õppimise ja elamise siin
Ida-Virumaal ja just Jõhvis.
Ning lisaks on Jõhvis puudu
tugispetsialistidest ja noortest
õpetajatest, ka sellega tuleb
intensiivsemalt tegeleda.

Palju tähelepanu ja aega võttis
kindlasti suvine põhikooli kolimine asenduspindadele. Tänaseks on esimesed suuremad
takistused ületatud ja õppetöö
tundub sujuvat, kindlasti väikeste muredega, kuid need
oleme lahendanud igapäevaselt
ja kiiresti.

Puudu on efektiivsemast koostööst nii allasutustel omavahel
kui ka teiste organisatsioonide
vahel. Inimesi peab rohkem
kaasama ja selleks püüame
peagi rakendada Jõhvis kaasava eelarve, kus Jõhvi elanikud saaksid ise otsustada,
mis vajab Jõhvis ennekõike
parandamist.

Lisaks on käimas lasteaia “Sipsik”
õueala parendamine ning hoone
osaline rekonstrueerimine.

Puudu on heast poliitilisest
kultuurist, see segab tegelemist
suuremate arenguküsimustega!

Lisaks oleme parandamas
ka spordikooli õppemaksude

Intervjueeris Jevgenia Parv

Messurme Pisareva:
me usume Jõhvi heaolusse
Messurme Pisareva on Jõhvi
eksabivallavanem majanduse,
ettevõtluse, maaelu ja
arengu alal. Lahkus
ametist septembri lõpus.
Intervjuu tehti, kui ta oli veel
abivallavanema ametikohal

suvel avatud muusikaväljaku,
kuulsa promenaadi pärli.
Kõige suurem ja pikaajalisem
projekt on hariduslinnaku
ehitus, mis hõlmab kaasaegse
ning arhitektuurilises plaanis väga huvitava Jõhvi põhikooli hoone, staadioni ning
kaasaegse jalakäijate ala ehitamist.

Messurme, paar sõna Teist.
Väike tutvustus – haridus,
ametialane taust, töökogemus…
Ma olen töötanud erinevates
valdkondades:
ehitusja
kinnisvarasektoris,
kindlustuses, ärijuhtimises, sotsiaalsektoris, nii spetsialisti kui
juhina. Mul on kõrgharidus
tehnika-, majandus- ja sotsiaalvaldkonnas.
Vaatamata
mu kogemusele ja teadmistele
sai see amet minu jaoks tõsiseks
väljakutseks. Juhtimine on
avalikus sektoris oluliselt
spetsiifilisem, olles suunatud
elukvaliteedi tagamise protsesside juhtimisele, samal ajal
kui erasektoris on see suunatud
tulemusele, kuigi mõlemal
juhul kannab juht vastutust
ning peab võtma vastu julgeid
ja õigeaegseid otsuseid.
Lõpuks said läbi Narva maantee rekonstrueerimistööd.
Rääkige sellest projektist.
Kas vald on tehtud tööga
rahul? Kas on plaanis

ehitada see tee lõpuni (Jõhvist väljasõiduni)?
Kahjuks alustati kriisi tõttu
Narva
maantee
rekonstrueerimise esimest etappi
lõigul
sillast
„Konsumi“
kaupluseni planeeritud tähtajast oluliselt hiljem, kuid
lõpetati see väga heas tempos
ning ka tulemusega oleme
rahul. Ees on Narva maantee
rekonstrueerimise teine etapp,
„Konsumi“ kauplusest Jõhvist
väljasõiduni.
Samal ajal on Jõhvis sel aastal
asfalteeritud uskumatu kogus
kvartalisiseseid ja külateid,
aga ka kõnnitee- ja pargialasid.
Millised suured projektid
lähiajal veel ellu viiakse?
Eelkõige tahaks ära märkida sel

piirkonnas leiab koha koduloomade kalmistu.
Samas tahaks pöörata tähelepanu ka teistele meie elanike
jaoks olulistele objektidele.
Need on kaasaegse skateparki
ehitus noortele ning jalutusja treeningväljak meie neljajalgsetele sõpradele.

MESSURME
PISAREVA:

Millised ülesanded Teie kui
abivallavanema ees hetkel
seisavad?

Meil töötab tugev
meeskond. Nad
on kompetentsed,
pragmaatilised,
aga kohati isegi
unistajad selle
sõna heas mõttes,
kes siiralt usuvad
Jõhvi heaolusse ja
arengusse.

Viimasel ajal areneb Jõhvi kiiresti ning tänaste projektide tulemust näeme juba
lähima paari-kolme aasta
jooksul. Tahaks tuua juurde
investeeringuid – nii riiklikke
kui erasektorist.
Algatada püsiva koostöö
erasektoriga, luua soodsad
tingimused partnerluseks.
Toetada kohalikke ettevõtjaid
kui potentsiaalseid maksumaksjaid ning juba täna planeerida elukutseid, arvestades
Jõhvi arengut. Muidugi ei
ole see lihtne, kuid ma näen
seda potentsiaali, meil töötab
tugev meeskond. Nad on
kompetentsed, pragmaatilised,
aga kohati isegi unistajad selle
sõna heas mõttes, kes siiralt
usuvad Jõhvi heaolusse ja
arengusse.

Jätkub linnapargi rekonstrueerimise teine etapp, pargiteede
ehitus, valgustuse paigaldus.
Luuakse noorte puhkeala,
linnapargi peaalleele rajatakse
järgmise aasta kevadel kaunis
purskkaev.
On ka teisi projekte: algab
linnakalmistu
rekonstrueerimine, Kotinuka metsapargi

Intervjueeris Jevgenia Parv

Fotovõistlus “Sügisene
Tammiku hiis”
Tähtajad
n Võistlusfotosid saab üles laadida kuni 15. oktoobri keskööni. Fotod palume üles laadida
aadressil https://www.dropbox.com/request/HivHRrNfEyTg5tjsIzJq või saata aadressile kristo@huvikeskus.info
n Saabunud piltide hääletamine kestab Facebookis 1. novembrini 2020 aadressil www.fb.me/huvikeskus
Nõuded fotole
Foto peab olema jäädvustatud Tammiku hiies ning sellel ei
tohi olla inimesega harjunud loomi ega autori poolt tehislikult tekitatud jälgi vabalt elutsevale taimestikule. Arvesse
lähevad digifotod, mille mõõtmed on vähemalt 1200 x 628
pikslit (Facebooki standardmõõt). Faili vorming peab olema vähima tihendamisega JPG. Iga fotograaf saab konkursile esitada maksimaalselt kolm pilti. Ülemäära töödeldud
fotosid hääletusele ei lubata.
Auhinnad
Facebooki hääletusel enim hääli kogunud kolmele paremale on festivali sponsorid välja pannud auhinnad:
n Juhani puukool – 30 eurone kinkekaart
n Jõhvi Kontserdimaja – 2 tasuta piletit vabalt valitud
kontserdile Jõhvi Kontserdimajas
n Hotelli Wironia restoran – 30 eurone kinkekaart
Fotode saatus
Korraldajatel on õigus laekunud fotosid tasuta kasutada ja
avaldada sotsiaalmeediakanalites, kodulehel,
trükistes ning plakatitel. Kõiki võistlusele saadetud pilte
võivad korraldajad tasuta kasutada võistlust tutvustavatel
ja järelkajastatavatel üritustel (näitused, ettekanded jms).
Lisainfo:
e-post kristo@huvikeskus.info tel 58 666 952
Võistluse korraldaja: Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus / Jõhvi
Vald
Enda jäädvustatud fotoga saate osaleda ka Hiite Maja SA
poolt korraldatud fotokonkursil:
Hiite kuvavõistlus 2020
Peaauhind: 1000 eurot
Hõimurahvaste auhind: 300 eurot
Kuni 16-aastaste auhind: 200 eurot
Lisaks rohkesti eriauhindu teemadel nagu hiis, püha puu,
kivi, veekogu, annid, tavad, tervis, hiie valu, saared, Vana-Võromaa, Virumaa jm.
Võistluse teave ja korraldus: kuva@hiis.ee
Lähem info: https://www.hiis.ee/kuva/2020
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TERVISEAMET: COVID-19

Jõhvi vald maksab
toetust
Esimesse klassi minevatele lastele eraldatakse koolitoetust koolitarvete maksumuse kompenseerimiseks
summas 100 eurot. Taotlus toetuse saamiseks tuleb
esitada elektroonselt Jõhvi valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu või paberkandjal Jõhvi valla sotsiaalteenistusele (Kooli 2) hiljemalt
30. novembriks 2020.
Toetuse andmise eelduseks on lapse ja ühe tema vanema või eestkostja või ametliku hooldaja või lapsendaja
vähemalt pooleaastane rahvastikuregistri andmetel elukoha
omamine Jõhvi vallas.
Info: 3331184, sirle.lumiste@johvi.ee, 3363769,
moonika.raitsak@johvi.ee
Rohkem info ARNOst: https://www.johvi.ee/esmakordselt-kooli-mineva-lapse-toetus
Jõhvi Vallavalitsus võtab vastu taotlusi 2021.aastal
kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks suunatud
projektide finantseerimiseks.
Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi,
arendada kodaniku algatuslikku tegevust ning soodustada
valla elanike koostööd.
Toetuse taotleja tegevus peab toimuma vallaelanike huvides ning kaasa aitama valla arengukava elluviimisele.

COVID-19 SÜMPTOMID JA LEVIMINE

KUST KÜSIDA INFOT?

n Peamisteks sümptomiteks on peavalu,
haistmismeelte kadu, ninakinnisus, köha,
väsimus, lihasvalu, nohu, maitsemeelte kadu,
kurguvalu, palavik.
Raskematel juhtudel võivad tekkida hingamisraskused, rindkere valud, häired kõnes ja liigutustes.
n Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse
kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil
nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele
iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha.
n Viiruse peiteperiood on 2-14 päeva, keskeltläbi
5 päeva.
n Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni
järgimine.

n Tervist puudutavate küsimuste korral
helista perearsti nõuandetelefonile – 1220
(välismaalt helistades +372 634 6630).
n Hingamisraskuse või õhupuuduse korral
helista hädaabinumbrile – 112.
Koroonaviirusega seotud küsimustele on
ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse
kriisiinfotelefon – 1247
(välismaalt helistades +372 600 1247).
n Konsulaarabi telefonilt – 5301 9999 saab
välisministeeriumi konsulaarinfot, kui oled
välismaal hätta jäänud.

MIDA TEHA, KUI KAHTLUSTAD NAKATUMIST?
KUI SUL ESINEB VÄHEMALT ÜKS JÄRGMISTEST
SÜMPTOMITEST:
n köha
n palavik 38°C
n hingamisraskused
n kurguvalu
HINDA JA TEGUTSE VASTAVALT TERVISESEISUNDILE,
KUI
1. Sümptomid on pigem kerged või mõõdukad –
püsi kodus, jälgi enda seisundit ja isoleeri end.
2. Sümptomid on rasked (palavik 38°C, köha) –
püsi kodus ja helista perearsti nõuandeliinile 1220
või oma perearstile.
3. Terviseseisund on kriitiline (hingamisraskused
ja vajad erakorralist abi) - helista hädaabinumbril
112.
4. Oled olnud lähikontaktis COVID-19 nakatanud
inimesega - püsi kodus, jälgi enda seisundit ja
isoleeri end.

Küsimuste korral pöörduge terviseameti
poole e-posti teel: kesk@terviseamet.ee

Toetust võivad taotleda vabaühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused).
Toetusvooru raames võib esitada taotlusi tegevus,- ning
projektitoetuse eraldamiseks.
Projektitoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär
2000 eurot ühe taotleja kohta. Tegevustoetuse alammäär
on 500 eurot ning ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja
kohta.
Taotlusi järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks esitatakse 1. oktoobriks 2020.
Finantseerimise korraga saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse
kodulehele (kultuuri alalehel).
Taotlused esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele toetuste
keskkonda SPOKU kaudu või digitaalselt allkirjastatuna johvi@johvi.ee
Lisainfo: Maria Laanemäe, tel. 3363760
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Fotouudis

Jõhvis korraldati pidulik vastuvõtt

Traditsiooniliselt austati suvel Jõhvi vallavolikogu saalis uusi väikseid elanikke ja nende vanemaid. Kohtumine kujunes väga soojaks. JT

Noorte loodud seiklusmäng
tutvustab Jõhvi ajalugu
6. septembril toimus Jõhvi Urban Questi avamine – see on
mäng, mille võib läbida iga soovija talle sobival ajal. Mäng
on loodud elektroonilisel kujul, kuid selle läbimiseks tuleb
jalutada Jõhvi tänavatel. Ligikaudne mängu läbimise aeg on
poolteist tundi
Otsimismäng on heaks marsruudiks turistidele ja linna külalistele. Ka kohalikel elanikel
on huvitav mängu läbides ajalooliste faktidega tutvuda. Mäng räägib Jõhvi ajaloost,
mälestusmärkidest, arhitektuurist ning huvitavatest ajaloolistest faktidest. Mäng on
loodud mitteformaalse hariduse keskuse MTÜ Progress Center poolt koostöös Tallinna
organisatsiooniga MTÜ LasnaIdee, Briti Nõukogu rahalise toetusega. Eesti Briti Nõukogu
toetab sotsiaalse sidususe projekte läbi inimeste ja kultuuri vastasmõju programmi. Samuti
toetas Jõhvi vallavolikogu osalejaid kingitustega mängu testimise ajal.
Lähemalt rääkis seiklusmängust Jõhvi Urban Quest organisaator ja MTÜ
Progress Center juht Artjom Malahhov:
„Projekti raames otsisime juuni alguses kaasamõtlejaid, kes sooviksid luua seiklusmängu
Jõhvi linna jaoks. Nii moodustus meeskond inimestest, kes üksteist varem ei tundnud:
Daniil Krištšuk, Maria-Julia Järv, Angelina Modelskaja ja Jelizaveta Šilman.
Alguses mõtlesime välja ja arendasime seiklusmängu kontseptsiooni. Juba varases
staadiumis soovisime, et mäng oleks püsiv ning selle auditooriumiks oleksid turistid
ja linna külalised. Kuid mängus on palju huvitavaid ajaloolisi fakte, millest ei pruugi
teada ka kohalikud elanikud. Otsimismängu loomise ajal õppisime me ise tundma Jõhvi
ajalugu ning leidsime huvitavaid momente meie linna kroonikatest. Kokku on mängus
neliteist ülesannet, mille saab läbida ka uute COVID-19 tõttu kehtestatud piirangute
tingimustes. Mäng on loodud kolmes keeles: vene, eesti ja inglise.
Mängu läbimise alustamiseks tuleb järgida linki: http://progresscenter.eu/quest/
Info: MTÜ Progress Center on mitteformaalse hariduse ja arengu keskus. See
tegeleb erinevatest ühiskonnakihtidest ning erinevas vanuses inimeste koolitamisega
mitteformaalse hariduse meetodeid kasutades. Samuti korraldatakse üritusi
meelelahutuseks ja puhkamiseks.
Täpsemalt tegevustest: http://progresscenter.eu/ JT
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Kultuurikalender
Jõhvi keskraamatukogu
87
Veera Kolodeznaja 22. september
Elsa Liba 26. september
Asta Tislar 27. september
Vilbert Puusepp 30. september
86
Maria Stepanova 2. september
Aleksandr Kruševski 4. september
Liubov Sorgina 15. september
Maria Drobina 15. september
Anna Šašenko 19. september
Stanislav Katrunov 20. september
85
Jüri Tšerpuhhin 25. september
Septembris tähistavad sünnipäe- Ellu Leppik 27. september
80
va järgmised väärikas eas vallaAlevtina Safonova 8. september
kodanikud:
Alaide Remmelgas 10. september
Maria Ustinova 10. september
101
Zinaida Monetova 10. september
Linda Leuska 18. september
Hionia Fjodorova 11. september
95
Viktor Lello 15. september
Maria Zaytseva 23. september
Anatoli Seljugin 16. september
94
Zinaida Naurits 20. september
Nadežda Amer 4. september
Hilvi Pääro 24. september
Alexey Burenkov12. september
Naima Nuija 29. september
Friida-Aliide Sell 21. september
75
92
Maret Kolomainen 5. september
Maria Kižlo 29. september
Tamara Stružentseva 8. septem91
Valentina Golubeva 14. septem- ber
Natalia Morozova 10. september
ber
Alla Palu 11. september
Antonina Mitrofanova 20. sepÕnneleid Sekk 18. september
tember
Liudmila Piiritalo 19.september
Veera Rood 29. september
70
90
Ljudmila Gorbunova 6. septemMaria Suponina 14. september
ber
Elfrida Vinni 28. september
Vladimir Tsõmbal 8. september
89
Tatiana Bulanova 11. september
Nadežda Penjaz 10. september
Ene Säär 14. september
Meeri Saarest 13. september
Jüri Eero 15. september
Jekaterina Kostritškina 14. sepJüri Eljas 15. september
tember
Valentina Kuliber 16. september
Raissa Mirt 18. september
Gennadi Guštšin 21. september
Olav Tint 24. september
Tatiana Dima 25. september
88
Ljudmilla Krasnova 25. september
Anatoli Izmailov 5. september
Eduard Sogomonjan 28. septemHelju Nõmmiste 22. september
ber
Aleksandr Putrolainen 24. sepAili Saksa 29. september
tember
Augustis registreeriti 6 väikese
vallakodaniku sünd:
Anžela Tihhomirova
Gloria Eia Golovin
Anastassia Kozlova
Keili-Eliis Müürsepp
Rafael Danilov
Mark Andrejev

Jõhvi Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 258
algatati Jõhvi linna, Jõhvi linna pargi, Pargi tänava
ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu
koostamine.
Detailplaneeringu koostamisega korrastatakse väljakujunenud maakasutus, määratakse uued krundid,
hoonestusalad ja ehitusõigus äri-, majutus- ning
ühiskondlikele hoonetele, sh ujulale ja jäähallile
ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted.
Planeeringuala suuruseks on ca 13,1 ha, hõlmates tervikuna 51 ja
osaliselt kolme katastriüksust.
Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse kaeveväljal ja osaliselt altkaevandatud alal ning osaliselt Jõhvi linna pargi ja allee kaitsealal.
Detailplaneering on Jõhvi valla üldplaneeringut muutev, kuna
muudetakse üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbeid.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus ja
kehtestaja Jõhvi Vallavolikogu.
Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi
Vallavalitsuses (aadress: Kooli 2, Jõhvi) ja valla veebilehel www.johvi.
ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse
planeeringute register / DP-175.

3.10 kell 10-15 Jõhvi mihklilaadal RAAMATULAAT ja
KIRJANDUSTELK:
kell 11.00 „Avangardistlikud luulerännakud. Punkt ja
koma”,
kell 13.00 Virumaa kirjandusauhinna üleandmine.
3.10 kella 10-15 Jõhvi mihklilaadal RAAMATULAAT ja KIRJANDUSTELK:
kella 10.00 -13.00 kirjastuse Argo eesti- ja venekeelsete
raamatute müük, sh lastekirjandus;
kell 11.00 “Avangardistlikud luulerännakud. Punkt
ja koma”, esinevad Jürgen Rooste ja Tiia Linnard,
muusikat teeb dj Ragnar
kell 11.30 autogrammitund: Mihhail Stalnuhhini romaani “Поводырь” esitlus;
kell 13.00 Virumaa kirjandusauhinna pidulik üleandmine Urmas Vadile. Esineb tantsurühm Lausa Lust, laureaati intervjueerib Jürgen Rooste.
13.10 kell 13 RAAMATUKOHVIK: Agnes Kaiva luulekogu
“Hingehelinad” esitlus.
16.10 kell 14 kohtumine kirjanik, ajakirjanik ja blogija
MIHKEL RAUAGA.
19.10-23.10 KOOLIVAHEAJALAAGER 8-11aastastele
(registreerimine tel 33 70536 Reet Kaldur)
24.10 kell 13 kohtumine laulja ja raamatu “Jalutuskäigud Eesti kalmistutel” autori VOLDEMAR
KUSLAPIGA.
Jõhvi Pargi tänava promenaad
3.10 kell 11.00 – Kuldkoer Show. Sissepääs tasuta.
Jõhvi Mihkli kiriku ümbruses
3.10 kell 10.00 – 15.00 - XI Jõhvi Mihklilaat

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi
Jõhvi Keskraamatukogu
direktori ametikoha täitmiseks
Jõhvi Keskraamatukogu direktor tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab asutuse
igapäevase töö korraldamise eest. Direktor juhib raamatukogu eelarve koostamist, arengusuundade
väljatöötamist ja ellurakendamist ja asjaajamise korraldamist.
Kandideerijale esitatavad nõuded:
n raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või
raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon vastavalt seadusele;
n asutuse juhtimiskogemus; teadmised asutuse juhtimisest, eelarve koostamisest ja asutuse majandamisest;
n soovitavalt teadmised ja kogemused projektide
ettevalmistamisest ja läbiviimisest;
n eesti keele tase C1 ning väga hea suuline ja kirjalik
eestikeelne eneseväljendusoskus ja vene keele
oskus suhtlustasandil, kasuks tuleb inglise keele oskus;
n väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, pingetaluvus
ja meeskonnatööoskus;
n heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
n avatud ja loominguline mõtteviis;
n rõõmsameelsus ja tolerantsus.
Kandideerijatel esitada:
n kirjalik avaldus;
n elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
n visioon raamatukogu juhtimisest, majandamisest ja
töökorraldusest;
n muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada eesti keeles hiljemalt 11. oktoober
2020 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2,
postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Keskraamatukogu direktori konkurss“ või digitaalallkirjastatult e-posti
aadressile johvi@johvi.ee .
Täiendav info tel 336 3755 või 5911 6505 või
maris.toomel@johvi.ee

