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Jõhvi noorteparlament alustas tööd
17. jaanuaril toimus Jõhvi noortevolikogu
esimene ametlik istung. Nii nagu tavaks on,
valiti esimesel istungil noortevolikogu esimees
ja aseesimehed. Noortevolikogu esimeheks
sai Carol Randlepp ja aseesimeesteks Ruzana
Gubaydullina ja Angelina Bõstrova. Sekretäriks
nimetati Anstassia Gavrina.
Noortevolikogu esimees Carol
Randlepp sündis Kohtla-Järvel, alates kuuendast eluaastast
asus ta elama Jõhvi.
„Oma kooliteed alustasin Jõhvi põhikoolis, kooli kõrvalt
tegelesin nii rahvatantsu, kergejõustiku kui ka käsitööga.
Pärast põhikooli lõpetamist
otsustasin uue gümnaasiumi
kasuks. Miks ma valisin just
Jõhvi gümnaasiumi? Sellepärast, et seal sain kooli
loomisele
kaasa
aidata,
öelda välja oma mõtteid
ja luua koolisüsteemi, mis
oleks õpilastele parim,“ rääkis endast värskelt valitud
noortevolikogu esimees.

“Poliitika on mind alati huvitanud, olen soovinud seda mõista ja sellega rohkem tegeleda.
TalTechis valitud erialaga olen
väga rahul ja tahan enda teadmisi rakendada.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist asus Carol õppima Tallinna Tehnikaülikooli avalikku
haldust ja riigiteadusi.

“Kooli kõrvalt on selline töö
väga hea praktika tulevikuks.
Pärast ülikooliõpinguid soovin naasta Ida-Virumaale

koos teadmistega ja asuda siin
tööle.”
Tuletame meelde, et Jõhvi vallavalitsus hakkas alles
eelmise aasta lõpus töötama
selle nimel, et noored saaksid
vallaelu korraldamises rohkem
osaleda.
Vallavanema Martin Repinski
ja Jõhvi vallavolikogu esimehe Eduard Easti arvates ei tule
noortele anda mitte üksnes
võimalus öelda välja oma arvamus, vaid võimalus osaleda
valla elus ja muuta midagi, mis
teeks eelkõige noorte endi elu
paremaks.

Paar kuud tagasi lugesin Jõhvi
Teatajast, et Jõhvis on plaanis
luua noortevolikogu. Olin sellest kohe huvitatud, kuna olen
alati tahtnud enda kodulinnas
midagi ise luua või korraldada,” rääkis Carol sellest, kuidas ta noorteparlamenti jõudis,
lisades, et noortevolikogu esimehena teeb ta kõik selleks, et
noorte hääl muutuks kuuldavaks.

“Suureks probleemiks, mida
oleme korduvalt välja toonud,
on noorte väljavool piirkonnast. Selleks et nad tahaksid
kohapeale jääda või pärast
õpingute lõppu tagasi tulla,
on tähtis juba kooli kõrvalt
kaasata neid probleemide lahendamisse ja Jõhvi elukeskkonna parandamisse,” märkis
Repinski.
Noorteparlamendi juhtkond. Pildil paremalt teine
Noortevolikogu esimees Carol Randlepp

Jevgenia Parv

Uudised
Jõhvi võib saada
Aleksius II
mälestusmärgi

Jõhvit külastanud Eesti õigeusu kiriku metropoliit Jevgeni
kohtus vallavanema Martin
Repinskiga.
Metropoliit viis Kolmekuningapäevaga seoses läbi
piduliku jumalateenistuse
Jõhvi õigeusukirikus. Enne
jumalateenistust toimus
kohtumine metropoliidi ja
vallavanema vahel, kus nad
arutasid võimalust püstitada mälestusmärk, mis oleks
pühendatud Vene õigeusukiriku patriarhile Aleksius II-le.

Aastatel 1950-1957 oli patriarh
Aleksius II (Aleksei Ridiger,
1929-2008) Jõhvi Issanda Ristimise Kiriku esipreester. Pärast
seda viidi ta üle Tartusse.
Aastal 1961 nimetati ta Tallinna ja Eesti piiskopiks. Selles
ametis pööras Aleksius suurt
tähelepanu vaimuliku lektüüri
väljaandmisele, levitades
katekismust ka eesti keeles. JT

Jõhvi vald otsib uuele põhikooli hoonele arhitektuurilahendust
Jõhvi vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide
Liiduga (EAL) kuulutas välja arhitektuurivõistluse aadressile Hariduse tn 5 kavandatava uue
põhikooli hoone ideekavandi leidmiseks. Milline hakkab uus koolihoone välja nägema ja
kuidas siduda see kõige paremini krundil olemasolevate õppe- ja spordihoonetega, selgub
aprilli keskel.
“Poolsada aastat on kool tegutsenud tänases majas, mida
loeti omal ajal Eesti moodsaimaks koolihooneks. Aeg
on aga edasi läinud ja tänapäevane ettekujutus inspireerivast
õpikeskkonnast on märksa
teistsugusem. Olen kindel,
et arhitektuurivõistluse tulemusena sündiva kaasaegse
koolihoone värskus kaalub

kokkuvõttes üle vana hoone
lammutamisega kaasneva hetkelise nukrusetunde,“ arvas
Jõhvi vallavanem Martin Repinski.
„Jõhvi vallavalitsusel on plaan
asendada praegune koolihoone ning luua kaasaegne
õpikeskkond kompaktsemalt,
energiatõhusamalt ning kvali-

teetsema ruumiga kui seda
võimaldab tänane hoone,“ selgitas Kalle Komissarov, EAL
asepresident ja võistluste töögrupi juht. „Vald on investeerinud antud õppelinnakusse
palju ning mh liitub sellega ka
EV100 avaliku ruumi projekt.
Võistlusega otsitakse koolimaja lahendust, mis seda linnalikku ruumilist tervikut täiendaks.“
Võistluse lähteülesandes seisab, et uus hoone peab arhitektuurselt ja linnaehituslikult sobima antud asukohta ning seda
peaks olema võimalik rajada
optimaalsete kuludega. Hoone
peab olema ka energiasäästlik, mugav ja funktsionaalne.
Hoone teenindamiseks ja koo-

8 000 eurot. Projekti toetatakse
meetme „Koolivõrgu korrastamine” alategevuse “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” teise vooru
investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.

li pidamiseks vajalik maa-ala
peab olema lahendatud silmas
pidades õppetöö vajadusi. Uus
hoone peab arvestama keskmist õpilaste arvu, milleks

prognoositakse 510 õpilast, lisaks õpetajad ja muu personal.
Võistluse auhinnafond on
kokku 22 000 eurot, sellest
esimese koha preemia suurus

Arhitektuurivõistluse tulemuste osas langetab otsuse žürii
koosseisus: Viktoria Tsventarnaja, Jõhvi Vallavalitsus (esimees); Riho Nõmmik, Jõhvi
Vallavalitsus; Liina Mihkelson, Jõhvi Põhikool; Indrek
Saarepera, Eesti Arhitektide
Liit; Sander Aas, Eesti Arhitektide Liit; Anu Tammemägi, Eesti Arhitektide Liit; Ivan
Sergejev, Eesti Arhitektide Liit
ja Jaak Huimerind, Eesti Arhitektide Liit (varuliige).
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Päikesekiir iga lapse südames: Jõhvis tegutseb puuetega
laste tugikeskus
Praegu on Sompa 5a asuv hoone kaetud ehituskilega, mille taga tehakse korda fassaadi.
Hoones sees käib töö, kuigi tööks on seda
raske ja võibolla isegi mitte õige nimetada.
Kasvatajad ja tugiisikud tegelevad lastega, kellel ei ole tihti
võimalust elada täisväärtuslikku elu. Kuid siin on koht, kus
nad mängivad, joonistavad,
naeravad ja on hoitud.
Jõhvis paikneb puuetega laste
tugikodu nimega Päikesekiir.
Igapäevaselt külastavad seda
lapsed, kelle vanematel on
ammu esikohale seatud hool ja
armastus ning kellel ei ole tihti võimalust puhata ega leida
enese jaoks aega.
Keskuses on loodud kaasaegsed tingimused selleks, et
aidata erivajadustega lapsi ja
nende peresid.
Keskuse hüüdlauseks on –
„Päikesekiir igasse päeva!“.
Päikesekiir pakub päevahoiuteenust raske ja sügava puudega lastele, kuid samuti konsulteerib ja toetab vanemaid.
Tugikodu esindaja Liana Põld
ütleb, et tihti on laste vanemad haavatavad ja neil puudub
praktiliselt võimalus puhata
ja pühendada natukegi aega
endale. Pealegi ei ole kõik erivajadusega lapsed võimelised
lasteaias käima ja selleks, et
ühiskonnast mitte eralduda, on
oluline suhtlus ja sotsialiseerumine.
Läheme ja vaatame keskuse
ruume – avar saal arendavate mängudega, spordinurk,
väikesed hubased toad lastele, kes on aktiivsest suhtlusest väsinud ja tahavad teistest
eralduda ning puhata. Pesuma-

sin, kööginurk, söökla – lapsed
võivad siin nii süüa kui ka
mängida ja isegi magada, sest
kohapeal on magamistuba
vooditega.
Möödume noortest ja naeratavatest kasvatajatest ning Liana palub neil rääkida, mida
nad koos lastega teevad. Neiu
vastab: „Siin me mängime!“
Kõige tähtsam ja kõige arusaadavam suhtlusviis on laste
jaoks mängimine, milleks kedagi ei sunnita, pakkudes igale
ühele mugavat keskkonda ja
individuaalset lähenemist.
Liana räägib uhkusega sellest, kuidas lapsed, kellel on
lasteaias raskusi ja kes lähevad
seal lukku, sest neile ei jätku
nii palju aega ja tähelepanu kui
tugikeskuses (kus ei ole kunagi
korraga liiga palju lapsi), rahunevad siin, avanevad ja hakkavad jälle usaldama.
„Ühe poisi vanemad rääkisid
näiteks, et nädalavahetusel jalutasid nad meie maja
lähedal, kui poiss ühtäkki ukse
juurde jooksis, koputas ja palus vanematel talle uks lahti
teha, et keskusesse minna. Sellised lood motiveerivad oma
tegevust jätkama ka edaspidi,“
räägib Liana.
Keskuse lehele on üles riputatud erinevas vanuses laste
lood. „Igal nädalal märkame
lastes imelisi muutusi, mis
soojendavad meie südant,“ kirjutavad pedagoogid.
„Kui meie keskusesse ilmus
Anželika, teadis ta oma kolme
aasta kohta väga palju: num-

breid, tähti, värve ja vorme.
Tüdruk tahtis väga suhelda,
väljendada ennast, et teda
mõistetaks. Kahjuks tulid
tal esialgu välja vaid sõnade
esimesed ja viimased tähed,
seepärast tuli iga kord mõistatada, mida ta tahab öelda.
Aasta hiljem oli märgata olulisi muutusi. Kasvatajad õpetasid talle lühikese ajaga selgeks
mõned viipekeele liigutused.
Ta hakkas neid hea meelega
kasutama. Seejärel hakkas
Anželika kiirelt meelde jätma eestikeelseid sõnu, kuigi
tema emakeeleks on vene keel.
Praegu silbitab ta kerge vaevaga pikki sõnu ja on hakanud
rääkima lühikeste lausetega,
mis koosnevad kahest sõnast.
Ühtlasi tekkis tal võimalus

käia logopeedi juures. Anželika üritab korrata kõike, mida
teised räägivad. Talle meeldib
olla tähelepanu keskpunktis
ja ta ise kingib teistele lahkelt
rõõmu ja naeratusi.
Sander, kellel täitub peagi seitse eluaastat, valmistub järgmisel aastal kooli minema. Seda
poissi tegid ärevaks kõrged
trepiastmed ja liftid. Kord
linnas jalutades rõõmustas ta
meid, muutudes nii julgeks, et
jooksis ilma toeta trepist üles
ja alla. Ta oli nii õnnelik oma
saavutuse üle! Pärast ta aga
ütles: „Ma tegin nalja, et kardan kõrgust, olen ju nii julge!“
Kõik need lood on täidetud
soojusega ja annavad lootust
teistele lastele. Ja muidugi
annavad ka lapsevanematele

jõudu mitte jääda üksi oma
probleemidega ja otsida ning
leida toetust.
Päikesekiir on mittetulunduslik ettevõtmine. Kõik teenused,
mida keskuses pakutakse on
raske ja sügava puudega laste
vanematele tasuta. Asutust rahastab valla sotsiaalosakond,
kuhu laps on registreeritud.
Toetust saadakse ka erinevatest
riigi- ja Euroopa Liidu projektidest. Sotsiaalministeeriumi
poolt rahastatav projekt pakub Päikesekiire kaudu raske
või sügava puudega lapsele
tugiisiku teenust, mis on vanematele samuti tasuta.
Liana räägib, et mittetulundusühing pakub omavalitsusele veel puudega laste

sõiduteenust, tänu sellele on
lastel võimalus käia näiteks
Ahtme koolis. Tihti veab Päikesekiire mikrobuss lapsi keskusessegi, kuna laste vanematel endal on keeruline neid
keskusesse tuua.
Keskus plaanib Jõhvi vallalt
tasuta rendile saadud pinnal
laieneda.
Ambitsioonikate
plaanide hulka kuulub raske
puudega lastele ööpäevaringse
keskuses viibimise võimaluse
loomine. „Sel moel võivad
vanemad lubada endale isegi
väikest väljasõitu, et puhata, muretsemata, kelle hoolde
oma erivajadusega laps jätta,“
räägib Liana.
Jevgenia Parv,
foto – Päikesekiire koduleht
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Aleksei Naumkin Jõhvit arendavatest plaanidest ja elanikele
pakutavatest võimalustest
Alates eelmise aasta lõpust vastutab vallas hariduse, kultuuri, spordi, noorsoo- ja sotsiaaltöö
eest värskelt abivallavanema ametisse astunud
Aleksei Naumkin. Ajasime abivallavanemaga
juttu, millised muutused Jõhvis neis valdkondades ees ootavad.
Esimese asjana, kui ma sellesse
ametisse astusin, kohtusin kõigi minu poolt hallatavate valdkondade juhtidega, sest mulle
on tähtis aru saada, milline on
seis neis valdkondades antud
hetkel, mis on juba tehtud ja
millised on plaanid ning visioonid järgmiseks kolmeks
aastaks.
See on oluline ka sellepärast,
et iga juht saab analüüsida
tehtud tööd, korrastada enda
jaoks plaane ja tegevuskava,
mille alusel valla arengusse
järgmistel aastatel panustada. Samuti sellepärast, et sel
kombel on mul endal võimalus
saada olukorrast täielik pilt ja
näha situatsiooni tervikuna.
Saadud tagasiside töötan
iseseisvalt läbi ja seejärel
tegeleme iga osakonnaga
neile oluliste küsimustega ja
planeerime nende tegevusi pikas perspektiivis.
Alustame näiteks spordiga.
Millised muutused ootavad
lähiajal ees spordivaldkonda?
Kõige tähtsam küsimus on,
kuidas toetada meie spordikooli. Jõhvis tegutseb spordikool,
mis kuulub õppeasutusena
meie haldusalasse. Tegemist on tähtsa objektiga, sest
kaugeltki mitte kõigis omavalitsustes pole spordikoolid säilinud nii puhtal kujul. Mitmel
pool on nende funktsioonid
võtnud üle spordiklubid.
Jõhvis on olukord selline, et
meil tegutsevad samaaegselt
nii spordikool kui ka spordiklubid. Spordikool on täielikult valla ülal pidada, kuid ka
spordiklubid saavad vastavalt
vastuvõetud
dokumentidele
vallalt finantstoetust.

Probleem seisneb selles,et
spordiklubid pahatihti dubleerivad spordikooli tegevust.
Kuna treenerid reklaamivad
aktiivselt oma klubisid, siis
viivad vanemad lapsed nende
juurde trenni, teadmata, et
vallal on spordikool, kus saab
käia samasuguses trennis oluliselt soodsamalt.
Jõhvi spordikoolis trennis
käimine maksab kõigest seitse eurot kuus, samal ajal kui
klubides tuleb välja käia tihti
mitu korda rohkem. Tõesti,
konkurents on vajalik, kuid
ma näen, et peaksime rohkem
tähelepanu pöörama ennekõike koolile. Reklaamima
seda rohkem ja tegema enam
selgitustööd vanemate ja laste
seas, et meil on sporditegemise
jaoks olemas selline odav ja
hea võimalus.
Nii et meil on plaanis tugevdada meie spordikooli imidžit, lisada sinna mõned uued spordialad. Peale selle võtsime
vastu otsuse anda spordikooli
alluvusse
mitmesugused
spordiobjektid, mis mitmekesistavad selle tegevust – näiteks vene põhikooli staadioni
ja eesti põhikooli basseini,
mille haldamisega seotud küsimustega hakkab edaspidi tegelema spordikool. Tulevikus
on plaanis koolile anda veel
mõned sarnased objektid.
Milline on teie nägemus valla kultuuriasutuste edasisest
tegevusest?
Lähtume samast põhimõttest
nagu spordivaldkonnas. Tähtis
on, et Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus arendaks oma tegevust
ja pakuks midagi uut ning huvitavat meie lastele ja noortele.

Selles kontekstis on mõtet tuletada meelde, et meil tekkisid
vene põhikoolis juurde uued
ruumid, kus hakkavad tegutsema erinevad klubid, huviringid, lastele harivaid ja vaba
aega sisustavaid tegevusi pakkuvad mittetulundusühingud.
See annab meile lisavõimalusi
arendada haridussuunda.
Jõhvi sotsiaalsfäär on alati
olnud tugev. Valla poolt elanikele pakutavate teenuste
loetelu on küllalti aukartust
äratav. Milliseid perspektiive
näete selle valdkonna arengus?
Samasuguse ülesande andsin
sotsiaalteenistuse juhile, kes
peab analüüsima sotsiaalvaldkonna tegevusi, samuti kõiki
võimalusi, programme, mida
pakuvad riik ja erinevad fondid.
Peamistest suundadest, mida

tahan läbi töötada, nimetaksin
teatud ennetust puudutavaid
ühiseid projekte, kus on
vaja kaasata politseid ja teisi
tugisüsteeme. Selleks et pöörata enam tähelepanu noorte riskigruppidele, pole vaja
võidelda niivõrd kuritegude
tagajärgedega, vaid püüda
töötada selles suunas, et neid
oleks võimalik ennetada.
Oleme selle teema politsei,
noortekeskuse ja meie sotsiaalteenistusega juba tõstatanud ja nüüd tahan enda jaoks
välja selgitada, millised on
meie võimalused selle tööga alustada. Asja mõte on, et
noored leiaksid meie noorteorganisatsioonide abiga endale
huvipakkuvaid tegevusi ja neid
toetaksid tugiisikud või mentorid, kes räägivad nendega
nende endi keeles.
Ennekõike sellepärast, et tih-

ti ei ole vanemad teatud eas
noortele enam autoriteedid.
Sel juhul on oluline, et noortel
tekiksid muud suhtlusvõimalused huvitavate põlvkonnakaaslastega, kelle väärtushinnangud, eesmärgid ja eluviisid
oleksid noortele eeskujuks ja
kes pakuksid sõbralikku tuge
neile, kes eneseotsingute käigus väljuvad vahel sotsiaalsete
normide tavapärastest raamidest.

ma koolis õpetajana ja seda
mitte vähem kui kaks aastat.
Meie kooli töötab üks selline
õpetaja, kes on tulnud Tartust
ja õpetab lastele geograafiat,
üürib siin elukohta ja ta on
oma eluga Jõhvis väga rahul.
Küsimus kerkis üles seoses
sellega, et ka omavalitsus võiks
omalt poolt selle programmiga
ühineda,
ennekõik
selles
osas, mis puudutab noori
spetsialiste.

Kuna jutt läks noorte peale,
siis kuidas peaksime teie
hinnangul lahendama probleemi, mis puudutab noorte
spetsialistide lahkumist regioonist ja võimalusi neid
teistest piirkondadest Jõhvisse meelitada?

See peaks olema teatud motivatsioonipakett – näiteks munitsipaaleluaseme pakkumine,
soodustused teenuste kasutamisel, odavamad või tasuta
võimalused spordiga tegelemiseks ja nii edasi. Muide,
kasutamaks head võimalust,
tahan pöörduda valla elanike
poole jagada oma nägemust,
milline peaks olema valla
poolt pakutav motivatsioonipakett, mida võiksime noortele
õpetajatele pakkuda.

Selles küsimuses arutelud juba
käivad. Neil päevil toimus meil
töine kohtumine programmi
Noored Kooli esindajatega, kes
ärgitavad ülikoolilõpetanuid ja
oma valdkonna eksperte tööta-

Toimetuselt: lugupeetud lugejad, saatke oma
mõtted ja ideed teemal, milline võiks olla
Jõhvi koolidesse tööle asunud noortele spetsialistidele pakutav motivatsioonipakett,
toimetaja meiliaadressile
jevgenia.parv@johvi.ee.
Võibolla pannakse noorte õpetajate motivatsioonipakett kokku just teie ideede põhjal.
Jevgenia Parv
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Päästeamet hoiatab: elektri- ja kütteseadmed
võivad ollatulekahju põhjuseks
17. jaanuaril kell 01.23 teatati häirekeskusele tulekahjust Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas
Püssi linnas Viru tänaval asuvas kol-mekorruselises korterelamus, kus esimesel korrusel põles
korter. Kaks noormeest olid korteris - magasid, ärkasid selle peale, et oli kuum. Noormehed
jooksid ilma üleriieteta korterist välja. Kiirabi toimetas 16- ja 17-aastased noormehed tervisekontrolliks haiglasse (vingumürgistuse kahtlusega). Kustutustööd lõpetati kell 2.41. Selgus, et
tulekahju põhjuseks oli tööle jäetud elektriradiaator. Korter hävis täielikult, korteris ei olnud
suitsuandurit.

Peamised elektriga seotud hoonetulekahjude põhjused
n Vana ja oskamatult parandatud elektrisüsteem – Kui
erinevaid juhtmeid on kokku liidetud, teibiga lapitud või
rippuma jäetud, võib puhkeda tulekahju. Ohtlikud on ka
katkised pistikupesad. Neist võib saada surmava elektrilöögi.
n Pistikupesade ülekoormus – Tänapäeval on kodus palju
kodutehnikat. Kui elektrisüsteem on vana ja pistikupesi
ei jätku, laotakse „vargapesadest“ ja pikendusjuhtmetest
ohtlikke „torne“ või „usse“. Tulemuseks on juhtmete
ülekoormus. Kui pistikupesi napib, aga soovid siiski uut
aparaati voolu võrku ühendada, tõmba hetkel mittevajalike
seadmete juhtmed seinast ja kasuta vabanenud pistikupesi.
Kui usaldad oma elektrisüsteemi, võid kasutada korraga
ühte „vargapesa“ või pikendusjuhet. See olgu aga
laitmatult korras.
n Juhtmete paigutus – Sageli paigutatakse elektri- ja pikendusjuhtmeid raskete esemete
alla ja uste vahele. Nii saab juhe kahjustada ning seade võib süttida.Vajadusel tee seina või
uksepiida sisse süvend või auk.
n Vana elektrikilp – Vana elektrikilp võib olla märk, et eluruumi voolukoormus on piiratud.
Siin ei aita isegi see, kui on paigaldatud uus juhtmestik.

Kui elektriseade läheb põlema
Pinge all oleva tehnika kustutamiseks ei tohi kasutada vett.
Eemalda seade vooluvõrgust ja kustuta seejärel leegid.
Kõige ohutum vahend põleva elektriseadme kustutamiseks on E- märgistusega kustuti,
sellega saab kustutada isegi pinge all olevaid seadmeid.

Ainus, mis tulekahju õigel ajal avastada aitab, on töökorras ja õigesti
paigaldatud suitsuandur.
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Spordiuudised
Kergejõustik
Lasnamäe kergejõustikuhallis lõppesid talvised Eesti
mitmevõistluse meistrivõistlused klassides U20, U18,
U16 ja U14. Neidude seas
tuli viievõistluse U18 klassis
Eesti meistriks Jõhvi klubi
Visa kasvandik Pippi-Lotta
Enok, kes kogus 3879 punkti.
Sügisest uue treeneri Liivi
Eeriku käe all treeniv ja Audentese spordikoolis õppiv Pippi-Lotta Enok (fotol
keskel) oli parim 60 m tõkkejooksus (8.78 s – isiklik
rekord), kuulitõukes (13.29
m - isiklik rekord) ja kaugushüppes (5.58 m – isiklik rekord). Kõrgushüppes
oli ta tulemusega 1 m 62
cm viies ja 800 m jooksus
(2:29,95) pälvis neljanda
koha.
Järgmisena startis PippiLotta Enok Eesti talvistel
karikavõistlustel, mis toimus 20. jaanuaril samas
kergejõustikuhallis.
Pippi-Lotta võttis osa neidude 60 m jooksust, kus
saavutas ajaga 8,06 s kolmanda koha.
Teivashüppes pälvis meistrikarika Reena Koll (spordiklubi Visa) tulemusega
4 meetrit ja 10 sentimeetrit, mille ta ületas alles
kolmandal katsel. Kõrguse

4.15 jättis Eesti rekordinaine vahele, kuid kolm
katset kõrgusel 4 meetrit
ja 20 sentimeetrit kahjuks
ebaõnnestusid. Eesti rekord sel alal on 4 meetrit ja
36 sentimeetrit.
***
Ahtme kergejõustikuhallis selgusid Ida-Virumaa
kergejõustiku
meistrid.
Medalisaajate hulgas olid
mitmed Jõhvi sportlased,
kes üldkokkuvõttes said
23 medalit – neli kulda, 14
hõbedat ja viis pronksi.
Oma ala vanuseklassi võitjateks tulid Roland Raidma
(KJK Visa/Jõhvi SK, M18, 50
m jooks), Tanel Saatman
(Visa/Jõhvi spordikool, M,
kuulitõuge), Paula Sternhof (Jõhvi SK, TU16, kõrgushüpe) ja Valeria Vaivala
(KJK Visa/Jõhvi SK, N, kuulitõuge).
Märgime ära samuti Anfisa
Karyagina (KJK Visa, TU16)
kaugushüppe teise koha.
Tema tulemus oli 4 m 55
cm. Sel alal võttis võidu
narvalane Eva Tjurina klubist PSK Narvik.

Korvpall

Jõhvi spordihallis toimus
järjekordne
korvpallimeistrivõistluste II lii-

Suur osa traagilisi tuleõnnetusi juhtub öösel, mil inimesed magavad. Isegi kui ta lõpuks
ärkab sügavast unest ja märkab tulekahju, võib olla juba lootusetult hilja, sest aega enda
päästmiseks enam ei ole. Enamikul juhtudel tapab aga vingugaas inimese une pealt juba
enne, kui leegid tema kehani ulatuvad. Suitsuandur hoiatab valjude piiksudega tulekahju
eest selle algstaadiumis ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega.

Pärast viimaseid mänge
jätkab HITO/Karjamaa oma
alagrupis 21 punktiga (10
võitu ja üks kaotus) liidrina. Teisel kohal on Reinar
Halliku Korvpallikool 17
punktiga (seitse võitu ja
kolm kaotust) ja kolmandal Võrumaa 15 punktiga.
Narva meeskond paikneb
kaheksa meeskonna seas
kuuendal kohal, olles pärast üheksat mängu kogunud 12 punkti (kolm võitu ja kuus kaotust).
HITO/Karjamaa järgmine
kohtumine toimub Jõhvis 8.
veebruaril, mil meeskond
mängib Reinar Halliku
Korvpallikooli vastu.
Sekundomer.ee

Lumevõrkpall
Laupäeval,
9.veebruaril
kell 12.15

Kuhu paigaldada?
Paigalda suitsuandur magamistoa ees asuva toa, koridori või esiku lakke. Seal avastab ta
kõigist eluruumi osadest alguse saanud tulekahju ja hoiatab magajaid enne kui suits nendeni
jõuab. Lisakaitseks paigalda andur ka magamistuppa ja ülejäänud tubadesse. Köögis või
vannitoas võib suitsuandur aurude tõttu anda häiret ka siis kui tulekahju pole. Sinna pole
mõtet andureid paigaldada.

Jõhvi Spordikooli
staadionil
(Hariduse 5a)

Võistkondade
registreerimine kuni
7. veebruari
kella 21ni
helen@johvisport.ee

Avatud köögiga ruumis paigalda andur elutoapoolsesse osasse.
Mitmekordses majas paigalda lisakaitseks vähemalt üks suitsuandur igale korrusele.

Kuidas paigaldada?
Karbis on kõik vajalikud osad. Karbis on tavaliselt anduri alus, aluse kinnitamiseks kruvid
tüüblid, andur ise ja patarei. Patarei tuleks enne andurisse pistmist kilest lahti võtta ja seejärel
õigete klemmidega ühendada.
Patareiga ühendatud suitsuandur tuleb paigaldada lakke, võimalikult toa keskele. Seal avastab see tulekahju kõige kiiremini olenemata tulekolde asukohast ruumis. Kaugus seintest,
lampidest ja ventilatsiooniavadest peaks olema vähemalt 50 cm.
Kui õige koht on välja valitud paigalda kruvide ja tüüblitega alus. Kahepoolne teip ei pea
reeglina anduri raskusele vastu ja see kukub alla.
Peale anduri paigaldamist tuleb alati vajutada testnuppu ja veenduda, et kostab häiresignaal.
See näitab, et patarei annab korralikult ühendust ja andur on töökorras.

Lumevõrkpalli
reeglid:

Mängitakse kolm kolme
vastu, ühe varumängijaga
Võistkonda saab registreerida kolm või neli
mängijat
(samast soost)
Geimid mängitakse 15
punktini kahepunktilise
vahega.
Poolte vahetus toimub
iga viie punkti tagant
Blokipuudet ei arvestata
puutena

Kuidas vahetada patareid?
Patarei vahetuseks tuleks andur laest alla võtta ja otsida üles patarei asukoht. Üldjuhul asub
see anduri tagaküljel.
Kui oled kaane lahti saanud polegi muud kui vana patarei välja ja uus täpselt samade
klemmidega ühendada. Seejärel võib anduri lakke tagasi panna. Olemaks kindel, et patarei
jäi kenasti ühendust andma, vajuta kindlasti ka testnuppu.
Hoolitse, et ka sinu vanemate ja vanavanemate suitsuandur oleks töökorras.
Päästeamet

ga B-alagrupi kohtumine,
mille käigus HITO/Karjama
võitis
Võrumaa
meeskonda
tulemusega
80:69. Võõrustajad olid
tugevamad esimesel kolmel veerandajal (24:18,
23:11, 20:14), tõmmates alles viimases veidi hinge
– 13:26. Meie meeskonnas
olid kõige resultatiivsemad
Margo Tali – 16, Urmet Roosimägi – 11, Roel Burov – 11
ja Ka-rel Laanemets – 10
punktiga. Külalistest kogus kõige rohkem punkte
Martin Kulberg, kes viskas
mängu jooksul 22 punkti.

Osalustasu ei ole.
Foto: Marko Mumm

Osalejatele pakutakse
sooja teed.
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Fotouudis

Jõhvis austati Vabadussõjas langenute mälestust

16. jaanuaril mälestas Jõhvi sada aastat tagasi Eesti vabaduse nimel langenuid. Vabadussõjas hukkunute
mälestussamba juures toimus pidulik mälestustseremoonia, mis algas Eesti Vabariigi hümniga. Seejärel sai
sõna Viru jalaväepataljoni esindaja, kes tegi tagasipõike ajaloosse. Mälestussamba juurde kogunenute ees
kõnelesid veel kohaliku luterliku koguduse õpetaja Peeter Kaldur ja vallavanem Martin Repinski.
Tseremoonia lõpetuseks asetati mälestussamba juurde pärjad.
meeldivatekohtumistepaik/photos/a.931907656989041/1058222791024193/?type=3&theater

Selgusid fotokonkursi „Jõhvi on minu kodu“ võitjad
Jõhvi vallavalitsus korraldas sotsiaalvõrgustikus Facebook
fotovõistluse „Jõhvi on minu kodu“, kus sai osaleda fotodega,
mis olid tehtud Jõhvi valla territooriumil.
Konkursi võitjaks kuulutati Janne Kollo, kes saab auhinnaks
150 eurot. Teise koha sai Aleksandr Kurnosov (100 eurot) ja
kolmanda koha Urmo Paju (50 eurot). Lisaks otsustati ära
märkida parim maastikufoto (Aleksandr Kozulin, 50 eurot) ja
parim foto lapsega (Photo weekend, 50 eurot).
Soovime võitjatele südamest õnne!
Kõiki konkursil osalenud fotosid on võimalik vaadata Jõhvi valla
Facebooki-lehel, veebiaadressil: https://www.facebook.com/
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3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised Kultuurikalender
Raekoja saalis
Hääletamisõigus on Eesti
kodanikul, kes on valimispäevaks saanud
18-aastaseks ning kellelt ei
ole seadusega hääletamise
õigust piiratud (valimisõiguse osas teovõimetuks
tunnistatud või kes
on kohtu poolt süüdi
mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust).
Jõhvi vallas on moodustatud hääletamise
läbiviimiseks kolm valimisjaoskonda, mille piirid ning
jaoskondade asukohad
on järgmised (ei ole muutunud eelmistest valimistest):

Valimisjaoskond nr 1

asub Jõhvi Põhikooli ruumides aadressil Jõhvi linn,
Hariduse tn 5.
Selles jaoskonnas saavad
hääletamas käia hääletamisõigusega isikud, kelle
elukoht asub Jõhvi valla,
Jõhvi linna, Hariduse,
Kaare, Kaasiku, Malmi,
Mooni, Nelgi, Pargi, Puru
tee, Roosi, Saeveski, Säde,
Tartu mnt, 2. Tartu põik ja
Tulbi tänaval ning Jõhvi
valla, Tammiku aleviks ning
Jõhvi, Kahula, Kose,
Pajualuse, Pargitaguse,
Pauliku ja Puru külas.

Valimisjaoskond nr 2
asub Jõhvi Vallavalitsuse
ruumides aadressil Jõhvi
linn, Kooli 2.

Selles jaoskonnas saavad
hääletamas käia hääletamisõigusega isikud, kelle

elukoht asub Jõhvi valla,
Jõhvi linna, Aia, Jaama,
Kalmistu, Keskväljaku,
Kivi, Kooli, Kutse, Lennuki, Loode, Lääne, Marja,
Muru, Mäe, Niidu, Nooruse,
Oja, Pae, Rahu, Rahu põik,
Rakvere, Ristiku, Rohu,
Rohuaia, Side, Sihi, Sompa,
Sütiste, A. H. Tammsaare,
Uus, Viru ja Välja tänaval
ning Jõhvi valla, Edise
ja Sompa külas. Selles
jaoskonnas saavad valida
valijad väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda ning valijad,
kelle elukohaandmed Jõhvi
vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla
täpsusega.

Valimisjaoskond nr 3

asub Jõhvi Vene Põhikooli
ruumides aadressil Jõhvi
linn, Narva mnt 16.
Selles jaoskonnas saavad
hääletamas käia hääletamisõigusega isikud, kelle
elukoht asub Jõhvi valla,
Jõhvi linna, Aasa, Allika,
Eha, Jaani, Juubeli, Kevade,
Kirde, Kirsi, Koidu, Kraavi,
Kruusa, Kuldreneti, Kungla, Küti, Lepa, Lille, Linda,
Linna, Metalli, Mulla, Mureli, Narva mnt, Oru, Oru
põik, P-irni, Ploomi, Põllu,
Pääsukese, Raja, Raua,
Raudtee, Salme, Soo, Soo
põik, 2. Soo põik, Sulevi,
Sõpruse, Terase, Tiigi, Toila,
Tähe, Uus Võsa, Vaarika,
Vahe, Vase, Veski, Vilja ja
Ülesõidu tänaval ning Jõhvi valla, Linna ja Kotinuka
külas.
Valijatel, kellel ei ole

Vaegkuuljate abistamine ja
nõustamine
toimub 6. veebruaril
Jõvhi vallavalitsuse majas
(Kooli 2, Jõhvi)
Kaasa võtta abivahendikaart
Uue aparaadi taotlemiseks peab
olema arsti saatekiri
Lisainfo ja registreerimine
(alates 3. veebruarist) telefoni
teel 5287827

võimalik ise külastada
valimisjaoskonda tervisliku
seisundi, kõrge ea või muul
põhjusel, mis takistavad
valijat kodust lahkumast,
kutsuda valimiskast koju.
Abistavad taotluse vormid
on üles laaditud valla kodulehel rubriigi „Valimised
– Riigikogu valimised 2019“
all või saab neid vallavalitsusest kohapealt.
Esitada võib ka vabas
vormis avalduse, kus tuleb
ära näidata koju kutsuja
nimi, elukoht, isikukood ja
sidevahendi(te) number
(numbrid) ning vormistada
vastav soov. Taotlusele tuleb märkida selle koostamise aeg ning allkirjastada
esitaja poolt.
Taotluse võib esitada ka
telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile (avaldame numbrite
saamisel), asukohas hääletada soovijad jaoskonnakomisjonile nr 2.
Taotlus kodus hääletamiseks tuleb esitada hiljemalt 3. märtsi 2019 kella
14:00ks ning asukohas
hääletamiseks 27. veebruari 2019 kell 14:00ks
Valijate nimekirja koostab
Siseministeerium rahvastikuregistri andmete
põhjal ning valimispäevale
eelneva 30. päeva seisuga
(1. veebruar 2019). Aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30.
päeva tehtud muudatusi
arvesse ei võeta.

Jõhvi Lasteaiad kuulutab
välja avaliku konkursi eesti
õppekeelega ÕPETAJA ametikoha
täitmiseks Pillerkaare majas
Kandidaatidele esitavad nõuded: vastavus
haridusministri 26. augusti 2002 määruses
nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded” sätestatud
nõuetele
Konkursil osalemiseks palume esitada
järgmised dokumendid:
- kirjalik avaldus;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
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Ida-Virumaa pealinna leht
Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda Printall

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab
oluliseks.
Dokumendid palume esitada 5. veebruariks 2019
e-aadressile rutt.koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441.

Hiljemalt 20. päeval
(11. veebruar 2019) enne
valimispäeva saadab
Siseministeerium valijale
valijakaardi. Valija, kes 15.
päeval enne valimispäeva
(16. veebruaril 2019) ei ole
saanud valijakaarti või
kelle andmetes on vigu,
võib pöörduda avaldusega
vallasekretäri poole.

3. veebruar kell 13.00 - ERI RAHVUSTE KLUBI
“LANDÕS”

Elektrooniline hääletamine
algab 21. veebruaril 2019
kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.

Pileti hind - 6 eur

25. – 27. veebruaril 2019
toimub eelhääletamine
kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.
Toimub ka hääletamine
väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Enne seda, ajavahemikul
21. – 27. veebruar 2019,
toimub eelhääletamine
valimisjaoskonnas nr 2
väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Valimiste kohta on avaldatud täiendavalt infot riigi
valimisteenistuse veebil
(aadress
https://www.valimised.
ee/et/kandideerimine-2019-aastariigikogu-valimistel).
Kes soovitud infot ei leia
võib kontakteeruda Jõhvi
valla valimiste korraldajaga – vallasekretär Piia
Lipp, tel 336 3746 või
525 3825,
e-post piia-lipp@johvi.ee.

NOORED!
Ootame Teid
13. veebraril Jõhvi
noortekasse, kus toimub
VIRTUAALREAALSUSE
workshop.
ExitMobiil toob teieni
enneolematu virtuaalreaalsuse kogemuse. Tipptehnoloogiline peakomplekt tagab
parima elamuse. Saab tulistada, kõndida kosmoses, lennata, olla õudusfilmis jne. Valikus on palju põnevaid mänge
ja elamusi nii esmakordsetele
proovijatele kui juba kogenud
mängijatele: Paranormal
Activity, Onward, Arizona
Sunshine, Blue Effect, Job
Simulator, Chills & Thrills jpm.
Anna enda osalemisest märku
noorsootöötajatele, sest
kohtade arv on piiratud!

10. veebruar kell 13.00 – Ida-Virumaa Valgevene
seltsi koosviibimine
Tammiku Rahvamajas
10.veebruaril kell 13
Kuldse keskea TANTSUÕHTU
Tantsuks mängib ERVIN LILLEPEA koos tütre Kadriga
ja MAI
Piletid müügil Jõhvi Seltsimajas ja Tammiku RahRahvamajas
Info telef.58587381
KONTSERDIMAJA ÜRITUSED
15. jaanuar- 15. veebruar Jõhvi Balletifestivali
sooduskampaania
R 8. veebruar kell 19 Jõhvi kontserdimaja
MustonenFest
Gurdjieff Ensemble (Armeenia)
Kunstiline juht Levon Eskenian
Kavas: armeenia rahvamuusika, Gurdjieff, Komitas

