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Jõhvi ahvatleb noori aktiivsemalt valla asjadega tegelema Uudised

Jõhvi valla
delegatsioon
külastas Peterburi

Detsembri alguses külastasid Jõhvi noortevolikogu liikmed Viljandit, kus tutvusid oma
„kolleegidega“ – aktiivsete ja hoolivate Viljandi
kooliõpilastega.

Viljandi
noorteparlament
käib koos juba ammu ja edukalt. Ka meil on noorteparlament varasemalt tegutsenud,
eelkõige arutati seal noorte
seas aktuaalseid teemasid.
Jaanuarist alates plaanib Jõhvi vallavalitsus noorte parlamendi töö aktiivsemaks muuta
ja tõsta tasemele, kus noorte
poolt välja käidud ideed ja
julged otsused saaksid palju
enam kõlapinda.
Vallavanema Marti Repinski
ja Jõhvi vallavolikogu esimehe Eduard Easti hinnangul on
oluline, et noored saaksid oma
arvamuse välja öelda, kuid lisaks sellele tuleb neile anda
otsene võimalus osaleda valla
elu korraldamisel selliselt, et
noortel oleks siin hea elada.
„Oleme mitmel korral välja
toonud, et noorte lahkumine
meie piirkonnast on suur probleem. Selleks, et nad tahaksid
siia jääda või pärast õpinguid
tagasi pöörduda, on tähtis
neid juba kooli ajal kaasata
probleemide lahendamisse ja
ettepanekute tegemisse, mis
muudavad Jõhvi elukeskkonda
paremaks,“ sõnas Repinski.
Noorteparlamendi
arendamisega aktiivselt tegelev ja
noortevolikogu liikmete poolt
toetust leidnud vallavolikogu
aseesimees Jekaterina Vassiljeva selgitab, kuidas valla
noortevolikogu edaspidi tööle
hakkab.

Jõhvi valla
kõige vanem
elanik
sai 101
aastaseks

15.-18. novembrini külastas
Jõhvi kuueliikmeline delegatsioon eesotsas vallavanem
Martin Repinskiga Peterburi
rahvusvahelist kultuurifoorumit, millest kutsus osa võtma Roerichite perekonna
muuseum-instituut.

„Meil hakkavad olema päris
istungid, saavad olema päevakord, volikogu esimees, sekretär – kõik samamoodi nagu
vallavolikogus. Kuid noorte
otsused ei jää enam väikesesse ringi pidama, vaid nad
esitavad need ülevaatamiseks
vallakomisjonide liikmetele,
misjärel on täiesti võimalik, et
neid ettepanekuid hakkab arutama vallavolikogu.
Selline näeb välja tõeline
noorte osalemine valla asjades.

Visiidi käigus külastasid valla
esindajad muuseumi, kus
kohtusid selle juhtidega ja
tutvusid ekspositsioonidega.
Delegatsioon külastas sama
visiidi käigus ka Peterburi
seadusandlikku kogu.

Peale selle harjuvad nad võtma
vastu koduvalda puudutavaid
otsuseid, mis annab neile
kindluse, et nende vajaduste
ja nägemusega Jõhvist, milline see olema peaks, arvestatakse,“ rääkis Vassiljeva.

16. novembril kohtus Jõhvi
delegatsioon Mariinski palees
Peterburi seadusandliku kogu
liikmete Aleksandr Vaimeri ja
Galina Nazarovaga. Peterburi
rahvasaadikus tutvustasid
esinduskogu struktuuri ja
tegevust, volituste ulatust,
fraktsioonide koosseisu, kuid
ühtlasi ka Mariinski palee
ajalugu. Vaimer toonitas,
et saadikud on alati avatud
konstruktiivsele koostööle
ja valmis kindlustama
heanaaberlikke suhteid.

Jõhvi noorteparlament asub
aktiivsemalt tegutsema alates
järgmisest aastast. Seni tutvuvad noored teiste omavalitsuste noortevolikogude tööga, nii
nagu Viljandis, mis jättis kõigile positiivse mulje. Sealne
kohtumine toimus noortekeskuse hoones, kuhu oli rajatud elamuspark, mis noortele
väga meeldis.
Viljandis tutvuti noortevolikogu tegevusega ja selle liikmetega, kohtuti Viljandi vallavolikogu liikmetega.
Ürituse käigus moodustati erinevad töögrupid, milles noored
arutlesid, kuidas nad saavad

aidata kaasa linna probleemide
lahendamisele. Kõige kuumemateks teemadeks olid noorte
vaba aja võimaluste korraldamine ja alaealistele sobivate

suviste töökohtade vähesus.
Õhtul
jätkus
programm
bowling`usaalis, kus noored
mängisid bowling`ut ja suhtlesid omavahel.

Väljasõitu toetasid ENL, ENT,
haridus- ja teadusministeerium
ja Jõhvi vallavalitsus.
Jevgenia Parv

2. detsembril oli sünnipäev Jõhvi valla kõige
vanemal kodanikul Erika Polakesel, kes sai
101 aastaseks.
4. detsembril õnnetlesid Martin Repinski koos
Jekaterina Vassiljevaga sünnipäevalast vallavalitsuse
ja vallavolikogu poolt.
Veelkord õnnitleme ja soovime palju õnne ja tervist!

Repinski tänas seadusandliku
kogu liikmeid sooja vastuvõtu
eest ja väljendas soovi seada
sisse head suhted, arvestades
olemasolevat poliitilist
raamistikku.
Jõhvi paikneb geograafiliselt
võrdsel kaugusel nii
Peterburist kui ka Tallinnast
ja linna administratsioonil
on laiemas perspektiivis tahe
muutuda multikultuurseks
keskuseks, kus on soojad
sõprussuhted Venemaa ja
Eestiga.
Vestluse käigus arutati Jõhvi
ja Peterburi vahelisi võimalusi
arendada haridus-, kultuurija turismivaldkoda.
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Uudis
Ettepanek vallavolikogule: tõsta laste
President külastas järjekordselt Jõhvit
Kersti Kaljulaid
sünnitoetust ja maksta President
kohtus 27. novembril Jõhvi
vallavolikogu esindajatega ja
pensionäridele
vallavalitsuse liikmetega.
Kohtumise käigus puudutati
juubelitoetust
mitmeid tähtsaid teemasid –
Vallavalitsus kavatseb volikogu järgmisel, 20.
detsembril toimuval istungil teha ettepaneku
tõsta lapse sünni puhul makstavat sünnitoetust ja luua valla eakamatele elanikele nõndanimetatud juubelitoetus.

omavalitsuste töö läbipaistvus,
piirkonna eripära arvestamine
haridusprotsesside
korraldamisel, noorte eesti
keele õppimisega seotud
küsimused, kohaliku
omavalitsuse koostöö mittetul
undusorganisatsioonidega jpt.

Vallavanema Martin Repinski sõnul puudutavad need kaks sammu elanikkonna kõige vähem kaitstud kihte – lapsi ja pensionäre.
Kui valla eelarvekoormus pensionäridele makstavate toetuste
arvelt veidi suureneb, siis sünnitoetuse tõus vastab eelnevale
prognoosile, mis täiendavat koormust ei lisa.

1. detsembril autasustas
Kersti Kaljulaid vabatahtlikke
pidulikul üritusel, mis toimus
Jõhvi kontserdimajas.JT

Arvamus: Haridussüsteem peaks olema ühtne.
Kolm punkti...
tehtud otsusteta üritada tagada
harmoonilist ja kõigile sobivat
keskkonda.

Asja mõte seisneb selles, et praegune 256 euro suurune
sünnitoetus, mida makstakse juhul, kui lapse mõlemad vanemad
on vähemalt aasta olnud vallavolikogu otsuse alusel registreeritud Jõhvi valda, tõuseb kolmekordselt 750 eurole. Seda toetust ei
hakata aga välja maksma korraga, vaid kolmes järgus.
Esimene osa toetusest – 250 eurot – makstakse välja kohe pärast
uue ilmakodaniku registreerimist, teine osa toetusest (250 eurot)
makstakse vanematele välja lapse aastaseks saamisel ja kolmas
osa (250 eurot) pärast teise eluaasta täitumist. Sellisel juhul peab
pere toetuse saamiseks elama vallas vähemalt kaks aastat pärast
lapse sündi, mis tähendab esmajoones seda, et maksud laekuvad
Jõhvi valla eelarvesse.
„Erinevate piirkondade probleemiks on elanikkonna, eriti noorte
lahkumine. Ma ei leia, et noored ei tohiks ära sõita, kõigil peab
olema valik. Kuid meie ülesandeks on teha Jõhvi nii meeldivaks
elukeskkonnaks, et siia tahetaks tagasi tulla. Võtame näiteks
noore pere, kes saab peagi lapse ja valib endale elukohta. Selleks, et valik langeks Jõhvi kasuks, investeerime praegu palju
haridusse, noorte töövõimalustesse, renoveerime koole, toetame
rahaliselt lasteaedu ja huviringe, värskendame linna välisilmet ja
investeerime infrastruktuuri. Sünnitoetuse suurendamine on niisiis järjekordseks sammuks, et see noor pere mitmete piirkondade
vahel kaaludes just meid valiks,“ kommenteeris vallavalitsusele
tehtavat ettepanekut vallavanem Martin Repinski.
Vallavolikogu heakskiitva otsuse korral muutub ka kohustuslik
ajaperiood, mille jooksul peavad lapse mõlemad vanemad olema
Jõhvi valda sisse kirjutatud. Selleks tehakse ettepanek vähendada
praegust aastast ajaperioodi poolele aastale.
„Seda tehakse sellepärast, et neil, kes juba teavad, et neil laps
sünnib, oleks võimalus Jõhvi valla elanikuks registreerida ja saada õigus toetusele,“ selgitas vallavanem.
Tuletame meelde, et Jõhvi vallas makstav sünnitoetus on praegu 256 eurot tingimusel, et laps on registreeritud valla elanikuks
ja tema vanemad on valda sisse kirjutatud vähemalt aasta enne
lapse sündi. Kui ainult üks vanem vastab sellele tingimusele,
makstakse perele pool toetusest. Lisaks kingib vald väikesele ilmakodanikule ja tema vanematele kinkekaardi, mille väärtus on
70 eurot. Selle saamiseks peab vähemalt üks vanem olema valla
elanik, kuid pole tähtis, kui kaua ta on seda olnud.
Teine ettepanek puudutab pensionäre, kellele vald hakkaks igal
viiendal juubeliaastal maksma 50 eurot toetust. Tegemist ei
ole väga suure summaga, kuid see oleks Jõhvi valla poolt oma
eakatele sümboolne kingitus, selleks et nad tunneksid, et neile
pööratakse tähelepanu ja neid pole unustatud. Võimalik, et
nii mõnelegi eakale on toetus abiks juubelilaua katmisel. Mis
puudutab eelarvele lisanduvat koormust, siis selleks kujuneb
umbes 30 000 eurot aastas ja see on vallavanema sõnul vallale
täiesti jõukohane. JT

Arkadi Zakarljuka,
õpetaja

Pärast kolleegi Maris Toomeli
poolt kirjutatud 10. novembril
Jõhvi Teatajas ilmunud artikli
lugemist tekkis tahtmine väljendada isiklikke mõtteid arutletaval teemal, seda kui kolme
lapse isa ja kui pikaaegse
staažiga õpetaja.
„Haridussüsteem peaks olema
ühtne“, väidab Maris ja paneb
punkti. Mina omakorda soovitan lugejatel põhjalikult järele
mõelda ja ei pane väite lõppu
punkti, vaid kolm punkti. Selgitan järgnevalt, mida täpsemalt silmas pean.
Õpetajate seas käib juba ammu ringi „töönali“ sellest, et
27 aasta jooksul pärast Eesti
vabariigi iseseisvumist on
haridus- ja teadusministri
ametit pidanud rohkem kui
20 (!) ministrit. Seejuures
on praktiliselt iga minister
püüdnud süsteemi sisse viia
midagi endale omast, et jätta „jälg ajalukku“. Teame, et
haridus on heas mõttes „konservatiivne keskkond“, mis
sisaldab endas meile eelnenud
põlvkondade kogemusi (tarkus, teadmised) ja kaasaja
uuendusi (metoodikad, inimkonna mõttesaavutused).
„Lammutada, mitte ehitada“
– lõhkuda on alati lihtsam
kui luua, läbi kriipsutada
ja punkti panna on kergem,
kui emotsioonideta ja kiirelt

Olles töötanud pikki aastaid
gümnaasiumis, olen jõudnud
järeldusele, et kool (koolikeskkond) saaks ilma „poliitiliste tõmbetuulteta“ palju
paremini hakkama. Läbiloetud
artikkel kinnitas vaid minu
veendumust. Lähenevad kõige tähtsamad valimised riigis – Riigikogu valimised. Ja
kahjuks ei jää ka kool (õpetajad) jälle kõrvale, vaid on koos
„saba ja karvadega“ tiritud
sellesse demokraatlikku protsessi, puudutades meile kõigile
eluliselt tähtsat ja olulist valdkonda – haridust.
Nõustun kolleegiga, et kõik
soovivad oma lastele kasvavat heaolu ja muretut elu ning
kvaliteetne haridus aitab selle
eesmärgi suunas liikuda. Kuid
seejärel kirjeldab autor olukorda, mis minu arvates ei vasta
reaalsusele. Kaasaegses Eesti Vabariigis ei jagune koolid
eesti ja vene koolideks, nii
nagu ka eesti ja vene koolieelseteks lasteasutusteks.
Reaalselt eksisteerib ja tegutseb edukalt ühtne haridussüsteem, milles on õppekeelteks
eesti (riigikeel) ja vene keel.
Kõik
õpetajad
töötavad
ühtsete, seadusandja poolt kinnitatud õppekavade, meetodite
ja haridus- ja teadusministeeriumi soovituste alusel. Kvalifikatsiooni tõstmiseks käiakse
pidevalt koolitustel ja suurendatakse „kogemuste pagasit“
spetsialistide abil, kellel on
litsents ja akrediteering vastavalt ministeeriumilt. Katse
„jagada“ või mis veel hullem,
vastandada vabariigi haridussüsteemis „eesti“ ja „vene“ koole, ei ole minu meelest
konstruktiivne ja ei aita kaasa
asjade edasisele arengule.
Usun, et kõik Eesti elanikud,
sõltumata rahvusest, usutun-

nistusest,
kodakondsusest,
sotsiaalsest kuuluvusest, teavad ja saavad aru, et riigikeele
tundmine on omaette väärtus,
mis on vältimatu arvestades
heaolu ja täisväärtuslikku elu.
Sellega on suuresti seotud fakt,
et lapse tuleviku pärast muret
tundvad vanemad panevad lapse
riigikeelsesse koolieelsesse õppeasutusse ja kooli.
Objektiivsuse huvides ei saa
me sulgeda silmi selle ees,
et paljud vanemad valivad
(vabatahtliku ja teadliku valikuna) oma lastele õpinguteks
emakeelse kooli. Jätta märgatav osa meie elanikest sellest
võimalusest aga ilma, ei ole
õige. Kõik need inimesed on
seaduskuulekad,
maksavad
makse ja töötavad erinevates
valdkondades (sport, muusika,
kunst, teadus jne), andes oma
panuse meie riigi arengusse.
Sageli aetakse eesti keeles õppimine segamini (mõistetakse
valesti) eesti keele õppega.
Toon näiteks kuulsad sõnad
– „inimene on nii mitu korda inimene kui mitut keelt ta
räägib“. Puudub vajadus siin
elavatele inimestele pidevalt
kinnitada, et riigikeele valdamine on norm. Mitte ainult
„rääkimine“ ja sõnade mehaaniline
ümbertõlkimine,
vaid oma hoiakute sõnastamine, erinevatel teemadel
kaasarääkimine, oma arvamuse
avaldamine ja selle argumenteeritud kaitsmine on kvaliteetse hariduse mõte. Nõustun
arvukate spetsialistidega, kes
on uurinud ja õppinud tundma
võõrkeelte õppimisega (omandamisega) seotud probleeme
ja tulnud järeldusele, et võõrkeele paremale omandamisele
aitab kaasa tugev põhi emakeeles.
Toon kõnealuse teema kohta
näiteks vaid mõned tsitaadid
tuntud autoritelt.
„Emakeele vigadeta kasutamine, eriti keeleõppe esi-

mestes etappides, aitab õppijatel keelebarjäärist üle saada,
tõstab õppijate motivatsiooni
ja enesehinnangut.“
„Emakeel on aluseks õpilaste sõnavara suurendamisel ja toetab eneseväljendust
õpitaval teemal.“
„Emakeeles õppimine aitab
kaasa võõrkeelte õppimisele.
See ei loo takistusi võõrkeelte
õppeks, vaid kiirendab nende
omandamist.“
„Keeleline kompetents eeldab emakeele oskuslikku
valdamist. Täielik välistamine, loobumine emakeelest ei võimalda võõrkeele
omandamist
kognitiivsel
tasemel, st mõista loogika
sügavust ja keelestruktuuri. Kujuneb väline, kosmeetiline pale: ringlevad slängilikud väljendid, õpitakse
liigselt kulunud fraase, kujuneb
miimika ja žestikuleerimine,
mis saadavad kõnet, st kõik
keerleb vaid ümber kommunikatiivsete oskuste.“
Suur Abai kirjutab „Manitsustes“: „Õppides teiste rahvaste
keelt ja kultuuri, leiab inimene
enda jaoks võtme maailma
aarete juurde. Selle võtme
omanikul tuleb kõik muu ilma
pingutuseta.“
Õpetaja peab kahtlemata tunnetama oma väärikat kohta
meie vabariigis. Väärikas
tasu, kaasaegsed tingimused
ja varustus (hooned, metoodikad, IT-tehnoloogiad jms)
aitavad tõsta õppetöö kvaliteeti ja taset. Õppetöö alustamine
kuueaastaselt ja gümnaasiumiastme vähendamine 11.
klassini, terviklike isiksuste
ja patriootlikult meelestatud
inimeste
ettevalmistamine,
kõik need „professionaalsed“
ja tähtsad momendid vajavad
laiapõhjalist arutelu ja analüüsi.
Selleks et ei „raiutaks“ korraga
maha midagi, mille taastamiseks kulub hiljem aastaid.
Haridussüsteem peab olema
ühtne. Kolm punkti …
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Jõhvi keskväljakul süüdati esimese advendi küünal

Pühapäeval, 2. detsembril süütas vallavanem Martin Repinski
Jõhvi keskväljakul esimese
advendiküünla, tähistades sellega
esimest adventi.
“Esimene advent on päev, millest
alates me hakkame rohkem enda
sisse vaatama ja hinge peale
mõtlema. Iga naeratus, iga hea
sõna, iga soe suhtumine on see,
mis on äärmiselt tähtis ning teeb
hingele head.
Märkame neid inimesi, kes on
meie ümber ja püüame võimalikult
palju head anda igaühele neist.
Nii detsembrikuu jooksul, kui ka
pärast seda”, - ütles vallavanem.
Head sõbrad, soovime teile kõigile
hingerahu ja ilusat advendiaega!

Viru jalaväepataljon sai 101-aastaseks

6. detsembril tähistas Viru jalaväepataljon oma 101. aastapäeva rivistusega Jõhvi keskväljakul ja piduliku pataljoni ülema
vastuvõtuga koostööpartneritele
(fotol).
Pataljoni sünnipäeva tähistati
mitmete tegevustega, muu hulgas kohtusid sõjaväelased
Ida-Virumaa kooliõpilaste ja
lasteaialastega, toimus pidulik
jalutuskäik ja rivistus.
Viru jalaväepataljoni sünnipäevaks peetakse 6. detsembrit
1917. aastat, kui kapten Hendrik
Vahtramäe formeeris Rakverre
neljanda Eesti polgu. Pataljon
loodi uuesti 1992. aastal Jõhvis.
JT
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Järgmisel aastal valmib neli uut mänguväljakut
2019. aasta kevadeks on Jõhvis oodata mitme
uue laste mänguväljaku valmimist. Vastavad
tööd juba käivad.
„Pöörame laste mänguväljakute teemale palju tähelepanu.
Niipea kui meie meeskond
tööd alustas, asusime liikuma mitmes suunas. Esiteks,
kuna linnaelanikud pöördusid
mitmel korral meie poole, et
saada laste mänguväljakute
rajamiseks
korteriühistute
territooriumile toetust, sündis meil dokument, mis võeti
vastu eelmisel vallavolikogu
istungil.
Dokument näeb ette anda laste
mänguväljakute
ehitamisel
abi põhimõttel „50 ja 50“, mis
tähendab, et 50 protsenti mänguväljaku maksumusest finantseerib vald. Täpsustan, et summa ei tohi ületada 12 000 eurot
ühe korteriühistu kohta. Kui
ühistuid on rohkem, siis makstakse 25 000 eurot tingimusel,
et mänguväljak on mõeldud
avalikuks
kasutamiseks,“
rääkis Jõhvi abivallavanem
majanduse alal Viktoria Tsventarnaja.
Paralleelselt valmisid munitsipaalmaale rajatavate laste
mänguväljakute projekteerimis- ja ehitusdokumendid.
Tänasel päeval on läbi viidud
kõik hanked ja edasisteks
töödeks sõlmitud vajalikud
lepingud. Valminud on kolme
laste mänguväljaku – Narva
maantee (Põllu tänava ja Narva maantee ristumiskohas),
Hariduse tänaval ja Puru teel –
eskiisprojektid.
Narva maanteel paiknevad vanad konstruktsioonid demonteeritakse
ja
asendatakse
uutega. Praeguse seisuga on dokumendid jõudnud vallavalitsusse, kus nende ülevaatamisega tegeleb ehitusspetsialist.
„Mida kiiremini saame anda
ehituseks loa, seda kiiremini
need mänguväljakud paigaldatakse,“ sõnas Tsventarnaja.
Mänguväljakute
rajamiseks
on valla eelarves eraldatud
vastavad vahendid. Kui ilm

võimaldab,
paigaldatakse
konstruktsioonid juba lähiajal,
haljastus ja liivaalad lisatakse
kevadel.
„Elanikud võivad öelda, et
oleme töödega hiljaks jäänud,
kuid kahjuks nõuavad kõik
hanked ja sõlmitud kokkulepped
kindlaksmääratud
tähtaegadest kinnipidamist,“
lisas abivallavanem.
Paralleelselt käib veel ühe
laste mänguväljaku projekteerimine, mida algselt plaaniti
rajada kaubakeskuse Jõhvikas
taha, kuid mis hiljem otsustati
rajada uuenevasse Jõhvi parki.
Mänguväljak on eespoolmainitutest suurem ja valmib
samuti juba 2019. aastal.
Peale selle on Rakvere tänaval
käimas mänguväljaku katendi
remont.
Tööd on seal hilinenud, sest
vallavalitsus oli sunnitud nende teostamiseks korraldama
hanke kolmel korral. Alles
kolmandal korral hange õnnestus ja leidus pakkuja, kes oli
valmis need tööd ette võtma.
Ühe kiige vald juba vahetas
välja, uued konstruktsioonid
paigaldab mittetulundusühing.
Ühtlasi likvideeritakse teekatte
ohtlikud elemendid. Väljaku
katendi kiviparkett ja kummimatid on vajunud esialgsest
kõrgususest madalamaks ja
tänu sellele on nende vaheline
metallist ääris muutunud väljakul jooksvate ja hüppavatele
väikelastele ohtlikuks.
Peale selle käib Sipsiku lasteaia
territooriumi projekteerimishanke lähteülesande täpsustamine, mis võtab aega mitu
kuud. Vallavalitsus loodab, et
kevadeks on projekt valmis.
„Sõltuvalt sellest, kui palju vahendeid vallavolikogu eraldab,
viime ka selle projekti kas siis
osaliselt või tervikuna ellu,“
sõnas Viktoria Tsventarnaja.
JT

Ettevaatust, rong: mitteametlikud ülekäigud kaovad peagi
Eesti Raudtee ja Jõhvi
valla plaanide kohaselt
piiratakse raudtee aiaga, mis valla elanikele
tähendab kahjuks seda,
et raudteed ei saa enam
mitteametlikes kohtades
ületada, kuna see on spetsialistide hinnangul ohtlik.
Jõhvi linnas asub AS
Eesti Raudtee taristul
ainult kolm ametlikku raudteeületuskohta,
nendeks on Tartu maantee
ülekäigukoht, promenaadi
tunnel (Kesk-väljak-Pargi tn)

ja ülekäik, mis asub Viru
vangla lähedal (Jõhvi-Vasknarva teel).
Kõik ülejäänud ülekäigukohad on isetekkelised ja
ohtlikud.
Lähiaastate perspektiivis
on AS Eesti Raudtee ja Jõhvi valla koostöös plaanis
välja ehitada ülekäigukoht
Coop kaupluse läheduses ning tulevikus rajada
samasse piirkonda kergliikluse tunnel ning selle
juurde viiv kergliiklusvõrgustik.

Ülejäänud osas seisab
lähiaastatel Jõhvi linna territooriumil ees kogu raudtee piiramine aiaga, mida
tuleb spetsialistide sõnul
võtta paratamatusena. Kui
on kaalukausil turvalisus ja
mugavus, tuleb esikohale
seada turvalisus.
Jõhvi vald kavatseb läbi
arutada kõik võimalikud
raudtee ületuskohad. Samas anname aru, et neid
ei ole võimalik teha iga
paarisaja meetri järel. JT
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Sporditegevuse toetamise uus kord: mis muutub ja
miks ei saa kõik rahul olla?
Jõhvi vallavolikogu päevakorda on võetud jälle
spordiga tegelevate õppeasutuste toetamise
kord, mis on põhjustanud palju vaidlusi, kuna
see on seoses rahastamisega teinud läbi mitmeid olulisi muutusi..
Korra valmistas ette sel hetkel abivallavanemana ametis
olnud ja hariduse, kultuuri,
spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö
valdkonna eest vastutanud
Jelena Bezvoditskaja (praegu
jätkab vallavolikogu liikmena)
koos spetsialistidega, aidates
välja selgitada vaidlusalused
kohad ja asetades rõhu „teravamatele“ küsimustele, mida
uues dokumendis on käsitletud.
„Vana 6-11aastaste laste sporditegevuse toetamise kord kinnitati viimati 2015. aastal ja
seda ei ole hiljem muudetud.
Varasem kord lähtus „pearaha“ põhimõttest, mis tähendab, et valla eelarvest eraldati
kindlaksmääratud
summa,
mis jaotati klubide vahel sõltuvalt sellest, kui palju neil
lapsi trennis käis, mitte selle
järgi, millise spordialaga klubi tegeles, kui tihti lapsed
võistlustel käisid või kui palju
lapsi tegelikult klubi külastas,“
rääkis Bezvoditskaja.

Kuid meie hinnangul oli muutusi vaja teha,“ sõnas Jelena
Bezvoditskaja.
Mida muudab sporditegevuse
toetamise uus kord, kui vallavolikogu selle dokumendi
heaks kiidab?
Esiteks pöörab vald enam
tähelepanu klubidele, kus tegelevad spordiga erivajadusega
lapsed.
„Need on lapsed, kellel on
raskusi aktiivsete spordialadega tegelemisel, kuid kelle
puhul tahame, et nad samuti
areneksid. Lõppude lõpuks
viiakse meil läbi paraolümpiamänge. Kuid millegipärast
ei ole meil spordivaldkonnas neile lastele varasemalt
tähelepanu pööratud. Niisiis
klubile, kes treenib erivajadusega lapsi, maksab vald
100% toetust. Selge on see,
et need lapsed vajavad erilist
lähenemist ja see seab spordiklubidele omad tingimused
nende treenimisel,“ selgitas
Bezvoditskaja.

Abivallavanema sõnul ei motiveerinud süsteem klubisid
arenema. Kui klubis käib vähe
lapsi ja spordiala pole populaarne, siis vana süsteemi järgi
selline klubi rahaliselt isegi
võitis. Kui klubis treenib aga
näiteks 70 last ja treener peab
eri vanuserühma lapsi viima
võistlustele, siis see toob kaasa lisakulutusi ja „pearahast“
selleks kahtlemata iga kord ei
jätku.
„Otsustasime korda muuta,
kuna panime tähele, et sporti
puudutavad teemad on vallas
pidevalt arutlusel ja mitmed
teemad teravalt üles kerkinud.
Kas panna spordikool kinni?
Jätta see alles? Mil viisil spordiga tegelevaid õppeasutusi
toetada?
Neid teemasid on alati kirglikult arutatud. Kui otsustasime
selle küsimuse tõstatada ja
teha spordiasutuste toetamise
korra põhjalikult ringi, juhtus
nii, et ükski kõnealune variant
poleks kellelegi toonud ainult
kasu. Tegemist on otsusega, mille puhul ei saa kunagi
olla üksmeelt. Selge on see,
et klubid, kes olid varasema
„pearaha“-jaotusega rahul ja
arengusse suurt ei panustanud, ei soovinud mingeid
muutusi. Neid kõik rahuldas.

Kõige suurema toetuskoefitsendiga toetatakse lapsi vanuses 11-15 ja 16-19 aastat. Uue
korra väljatöötajad põhjendavad seda sellega, et tegemist
on riskigrupiga.
„See on tehtud sellepärast nii,
et klubide juhid oleksid täiendavalt motiveeritud laste trennis käimisest. Millegipärast on
see põhjustanud suure arutelu
ja tekitanud küsimusi. Kuigi
on selge, et kui sinu juurde
tuli trenni väike laps, kes ei
ole veel välja kujunenud, siis
pole selge, kui kaua ta sinu
juures jätkab. Sa pole jõudnud
tema peale veel palju ressurssi
kulutada ja võistlustel temaga
ei käi. Vanematel lastel aga
on juba teatud sportlik potentsiaal, nende peale on treenerid
palju aega ja jõudu kulutanud
ja see laps ei ole n.ö tänaval.
Neid lapsi on eriti kahju kaotada,“ tõdes Bezvoditskaja.
Tulist arutelu tekitas ka punkt,
mis tõstab toetuskoefitsienti
neil klubidel, kus treenib üle
70 lapse.
„Meile esitati küsimus, et kas
eesmärgiks ei peaks olema
sportimiseks sobivate tingimuste loomine, mitte suurema
arvu inimeste kokkusaamine,
millele ma vastan otsekoheselt: jah me tõesti tahame, et

Uudised

Jelena Bezvoditskaja
lahkub Jõhvi
abivallavanema kohalt

rohkem lapsi tegeleks spordiga. Me tahame, et rohkem lapsi tegeleks loometegevusega ja
käiks erinevates ringides. Sellepärast tahamegi neid klubisid
motiveerida. Peale selle ei keela mitte keegi valda sisse anda
täiendavaid taotlusi korraldamaks võistlusi või väljasõite,
see võimalus jääb avatuks.
Selge on see, et 20 last treenida
on odavam kui 70 last. Neid on
vaja varustada sporditarvetega,
saata võistlustele, tellida transport – see kõik nõuab suuri
väljaminekuid, isegi kui spordiklubi on väike,“ pole Jelena
Bezvoditskaja kriitikaga nõus.
Lisaks on toetuse arvestamisel eraldi põhikategooria
treenerid, mis ei ole vähetähtis
punkt, nagu seegi, et toetuse
saamiseks peab spordiklubi
olema tegutsenud vähemalt
kaks aastat. Need põhimõtted
põhjustasid samuti arutelusid
ja vastuväiteid. Vallavalitsus
toonitab, et mitte mingil juhul
ei tähenda see seda, et vald ei
toeta värskelt loodud klubisid.
Uute klubide toetamiseks saab
olema mitmeid teisi võimalusi, näiteks toetused, mis vaadatakse läbi individuaalselt.
Kuid selleks, et neid klubisid
toetada, on vaja veenduda, et
nad peavad vastu. Tähtis on,
et neilt laekuksid maksud, et
neile jätkub treenimiseks lapsi,
kes oleksid ise ja kelle vanemad oleksid nende klubide
treeningute tasemega rahul. Eri
faktoreid on palju ja õiglane on
võtta neid kõiki arvesse.
„Vanemad usaldavad spordiklubide kätte oma lapsed,
kuid kuna vald toetab spordiklubisid, siis peab meil olema kindlus, et nende klubide
hoolde võib usaldada kõige
väärtuslikuma – meie lapsed,“
sõnas Bezvoditskaja.

Jõhvi klubi sportlased saavutasid rahvusvahelisel tasemel
häid tulemusi
Detsembri alguses toimunud kahepäevaselt rahvusvaheliselt turniirilt
Tallinn Open 2018 naasid medalitega kikkboksijad klubist Banzai.
Erik Husson võitis 13-15aastaste üle 69 kg kadettide seas hõbemedali.
Ilja Pavlenko ja Valeri Mahnovetski pälvisid pronksi vastavalt üle 94
kg kategoorias ja absoluutses kaalukategoorias. Sportlasi treenib
Sergei Ivanõtšev. Turniirist võttis osa üle saja sportlase Eestist, Lätist ja
Valgevenest.
Fotol Ilja Pavlenko hetk enne rünnakut.

Palju arutelusid on kutsunud
esile ka toetuste jagamise
koefitsiendid vastavalt spordialale. Uues korras on loetletud paljud spordialad, millele
on lisatud vastav toetuskoefitsent. Korra koostajate sõnul
järgiti koefitsientide loomiselt
olümpiamängudega sarnaseid põhimõtteid, samuti lähtuti sellest, kas tegemist on
meeskondliku või individuaalse spordialaga.
„Hoki, jalgpall, korvpall on
meeskondlikud
spordialad.
Panna
kokku
meeskond,
treenida seda selliselt, et tuleksid tulemused, on suur töö.
Tähtis on, et püüdsime sinna
sisse kirjutada võimalikult palju spordialasid, isegi näiteks

hoki, mida Jõhvis täna ei
harrastata. Kuid see ei tähenda, et selline võimalus ei võiks
tekkida,“ selgitas Jelena Bezvoditskaja.

Jõhvi abivallavanem hariduse,
kultuuri, spordi, noorsoo- ja
sotsiaaltöö valdkonna alal Jelena
Bezvoditskaja teatas täna, et
lahkub isiklikel põhjustel oma
ametikohalt, kuid jätkab tööd
vallavolikogu liikmena.

«Väga kahju, et oma ametist
lahkub Jelena Bezvoditskaja,
kes näitas end Jõhvi valla
patrioodi ja asjatundliku
spetsialistina ning kes ei
kartnud teha julgeid otsuseid.
Tema töö tulemusel leidsid

Muutub samuti viis, kuidas
teostatakse järelevalvet raha
kasutamise üle. Spordiklubid
peavad hakkama selle kohta
täitma spetsiaalset aruandevormi, mida on vaja selleks,
et raha kasutamine muutuks
senisest läbipaistvamaks. Lisaks ootab ees veel üks muudatus – valla eelarvest eraldatavast summast ei tohi palkadele
kuluda rohkem kui 70 protsenti,
30 protsenti peab minema klubi
arengu toetuseks.
Jelena Bezvoditskaja sõnul

võib kord veel muutuda ja täieneda ning selle vastuvõtmine
ei tähenda, et selliselt kõik
jääbki. Erinevate komisjonide
liikmetelt tulnud märkusi võetakse arvesse ja korda kindlasti
veel viimistletakse, kuid see
nõuab aega.
„Me võime viimistlemise käigus ja koostöös komisjonidega
ka hiljem viia sisse muudatusi, mitte ainult selles osas,
mis puudutab raha jagamise
põhimõtteid, vaid ka muudes
küsimustes“ selgitas ta.
Samuti jääb õhku küsimus,
kuidas toetada lapsi, kes on
Jõhvi elanikud, kuid käivad
treenimas näiteks Kohtla-Järve
spordiklubides. Praegu toetab
vald neid lapsi individuaal-

selt, kuid edasise osas ei välista abivallavanem võimalust,
et noorsportlaste toetamiseks
sõlmitakse omavalitsuste vahel
vastastikkused kokkulepped.

aset positiivsed muutused
kultuuri, spordi, sotsiaal- ja
noorsootöö valdkonnas.

teeris Jõhvi vallavanem Martin
Repinski.

Kavatseme jätkata Jelena algatusi antud suundades Jõhvi
arengu hüvanguks”, kommen-

Veel üks oluline muudatus
puudutab lapsi, kes käivad
kahes trennis. Varasemalt ei
toetanud vald spordiklubi, kui
seal käiv laps oli juba spordiklubi hingekirjas. Edaspidi
hakkavad spordiklubid saama
toetust, kui laps treenib klubis
erinevatel spordialadel. Kui
laps käib erinevates spordiklubides, siis peavad vanemad
valima, milline klubi hakkab
lapse pealt toetust saama.
Jevgenia Parv

Martin Repinski sõnul jätkab vallavalitsus meelsasti
kootööd Jelenaga, kui vallavolikogu esindajaga.
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Kultuurikalender
Kontserdimajas
17. detsember 13.00 Jõulukontsert Jõhvi valla
eakatele (kutseid väljastab sotsiaalteenistus)
19. detsember 18.00 kultuuri-ja huvikeskuse lastekollektiivide talvekontsert
Novembris registreeriti
14 väikese vallakodaniku
sünd:
Maria Minzatova
Marija Badikova
Elina Kozlova
Eva Grjaznova
Lev Grjaznov
Sten Kollo
Steven-Mairon Ahu
Arseni Nesterov
Kermo Aasmäe
Trevor Sarap
Kristo Kuldvere
Eerik Kuzmin
Svjatoslav Fjodorov
Damian Volkovski
Detsembris tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas
vallakodanikud:
101
Erika Polakese 2.12.
99
Elga Aug 6. detsember
Alexander Kinyaev 22.12.
96
Klara Tomberg 10.12.
Armanda-Rosalie Meriste
11.12.

89
Ilse Urbalu 19.12.
88
Zoya Novikova 4.12.
Evgeniya Kurskaya 6.12.
Valentina Belogurova 25.12.
Aino Laaniste 25.12.
Ivan Sokolov 10.12.
87
Evgenia Melnikova 1.12.
Silvi Trilljärv 6.12.
Oxana Avdeeva 11.12.
Vaike Kandelin 14.12.
Galina Pavlova 25.12.
Alexander Surkov 15.12.
86
Asta Pärna 5.12.
Olga Tupitsyna 10.12.
Albert Elmik 12.12.
85
Hilja Kuntu 4.12.
Valentina Katrunova 6.12.
Zoja Fjodorova 17.12.
Maria Bochmanova 26.12.
Vera Kosenchuk 30.12.
Einer-Voldemar Selli 8.12.
Heino Raja 21.12.
Jaan Juursalu 24.12.

80
Antonina Pronina 3.12.
Aleksandra Kupri 12.12.
93
Luule Soomn 12.12.
Helju-Ehalaine Uustal 13.12. Nina Kalinina 20.12.
Raisa Trofimova 27.12.
92
Elvi Saarlas 31.12.
Ekaterina Shalashinskaya
Mihhail Varunin 24.12.
5.12.
Niina Liptšanskaja 6.12.
75
Sofya Morozova 26.12.
Reet Liivamägi 6.12.
Evi Lokotar 14.12.
91
Maie Küttis 19.12.
Liidia Bobko 25.12.
Linda Ollõkainen 20.12.
Toomas Orasmäe 10.12.
90
Kaarel Unus 14.12.
Margarita Korka 8.12.
Anatoli Lello 26.12.
Veera Denissenko 10.12.
Silvia Must 14.12.
Tamara Nemykina 27.12.
Maria Volontsevich 30.12.

Palju õnne!

TEADE
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla haldusüksuse liigi
muutmisega seoses ajavahemikul 6. – 26. jaanuar 2019 ülevallalise rahvaküsitluse järgnevalt:
1) elektrooniline küsitlus veebikeskkonna VOLIS kaudu ajavahemikul 6. jaanuar 2019 kell 00:01 kuni 24. jaanuar 2019 kell
23:59;
2) küsitluslehe täitmisega:
•
6. jaanuaril 2019 vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli
2, ajavahemikul 13:00 – 15:00;
•
8. jaanuaril 2019 Jõhvi Kontserdimajas aadressil Jõhvi linn,
Pargi 40, ajavahemikul 12:30 – 14:30;
•
9. jaanuaril 2019 Jõhvi Gümnaasiumis aadressil Jõhvi linn,
Hariduse 5B, ajavahemikul 12:50 – 13:50;;
•
11. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Jewe aadressil Jõhvi
linn, Narva mnt 8, ajavahemikul 15:30 – 19:00;
•
12. jaanuaril 2019 Grossi toidukaupade kaupluses aadressil
Jõhvi linn, Tartu mnt 15, ajavahemikul 10:00 – 14:00;
•
25. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Tsentraal aadressil
Jõhvi linn, Keskväljak 4, ajavahemikul 15:30 – 19:00;
•
26. jaanuaril 2019 kaubanduskeskuses Jewe aadressil Jõhvi
linn, Narva mnt 8, ajavahemikul 10:00 – 14:00;
•
ajavahemikul 14. – 24. jaanuar 2019 vallavalitsuses aadressil
Jõhvi linn, Kooli 2 vallavalitsuse tööaegadel (E – K 8:00 –
16:30, N 8:00 – 18:00 ja R 8:00 – 15:00 lõuna igal päeval 12:00
– 12:30).
Küsitlusel saab vastata küsimusele „Kas toetate Jõhvi valla
haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?”

Tanmmiku rahvamaja juures
16. detsembril 15.00 III advendiküünla süütamine
ja Zerkala tuleshow

Tammiku rahvamajas
16. detsembril 16.00 laste lauluringi „Tammetõrud“
jõulukontsert ja laste jõulupidu

Jõhvi Vallavalitsuse saalis
22. detsember 13.00 – eakate klubi „Hõbejuus“

Linnagalerii
4.-27.12.2018 eksponeeritakse Jõhvi linnagaleriis
näitust «Narva Sekstett»

Kontserdimaja ajakava
T 18. detsember kell 18.00 Jõhvi kontserdimaja
Lasteetendus „Uusaasta Fiksi show» (vene keeles)
L 22. detsember kell 17 Jõhvi Mihkli kirik
Rahvusmeeskoori pühadekontsert
N 27. detsember kell 19 Jõhvi kontserdimaja
Jõulujahutuskontsert „Leitud asjad»
R 28. detsember kell 18.00 Jõhvi kontserdimaja
Lasteetendus „Lumekuninganna» (vene keeles)
P 30. detsember kell 17 Jõhvi kontserdimaja
Eesti Kontserdi ja Hennessy aastalõpukontsert

SPORT
XXXII JÕHVI HÜPPAJATE PÄEV
Võistlused toimuvad 14.detsembril 2018.a. algusega
kell 15.45 Ahtme Kergejõustikuhallis asukohaga Maleva tn.17a. Registreerimise algus kell 15.00.
Vanuseklassid:
U14 T+P
(2006-2005.a.sündinud)
U16 T+P
(2004-2003.a.sündinud)
U18 T+P
(2002-2001.a.sündinud)
M ja N
(2000.a. sündinud ja vanemad)
Võistlusalad: teivashüpe, kaugushüpe, kolmikhüpe,
kõrgushüpe.
AJAKAVA
15.00 – 15.45 Registreerimine
15.45 Teivas P+T (kõik vanuseklassid)
Kolmik P+T (kõik vanuseklassid)
16.30 Kaugus PU14, PU16, PU18 ja M
Kõrgus TU14, U16, U18, ja N
17.30 Kõrgus PU14,PU16, PU18 ja M
Kaugus TU14, TU16, TU18 ja N
JÕULUTURNIIR KABES
15.12.18 kell 10:00 – 15:00
Jõhvi Vallavalitsuse saal, Kooli 2, Jõhvi

Kallid Jõhvi valla elanikud!
Soovime Teile ilusaid saabuvaid
jõule!

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

