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Lühidalt volikogus
vastu võetud otsustest
30. novembri istung
Istungi eel luges volikogu esimees Niina Neglason ette
laekunud teated: vallavanem Aleksei Naumkini asendusliikmena osaleb edaspidi volikogu töös Velli Naber.
Jõhvi – Meie Kodu teatas fraktsiooni moodustamisest,
selle esimees on Jelena Bezvoditskaja, aseesimees Velli
Naber ning liikmed Andrei Ojamäe, Tamara Põlevina,
Aleksandr Romanovitš, Dmitri Smirnov ja Sergei
Tulski.
Muudatused volikogu kantseleis
Volikogu muutis Jõhvi vallavolikogu kantselei põhimäärust ja koosseisu. Volikogu kantseleisse võetakse tööle
volikogu esimehe nõunik. Volikogu esimees Niina Neglason põhjendas otsust sellega, et nii volikogu esimees kui
ka mitmed volikogu liikmed on tundnud juriidilise nõu
vajalikkust. „Seda enam, et vallasekretäri tööülesannete
hulka ei kuulu volikogu liikmete nõustamine ja volikogu
eelnõude ettevalmistamine.” Nõunikuna hakkab tööle
jurist Riho Sillar.
Opositsioonis olev Keskerakonna fraktsiooni liige
Allan Mänd leidis, et ametisse tuleks võtta volikogu nõunik, mitte volikogu esimehe nõunik. Neglason ütles, et
sellisel juhul peaks ta olema ametnik. „Vormistame töölepingu alusel nõunikuna,” selgitas Neglason.
Opositsioonisaadik Teet Enok sõnas, et vallavalitsuse
õigusnõunik peab andma juriidilist nõu ka volikogu liikmetele. „Täna jääb mulje, et volikogu esimees ei tule oma
tööga toime ja siis võtab endale nõuniku. Neid kohuseid
peab õigusnõunik täitma, tutvuge ametijuhendiga,” ütles
Enok. „Volikogu esimees ei pea olema kõikides juriidilistes küsimustes pädev,” vastas Neglason. „Kui sina, Teet,
oleksid olnud volikogu esimehena pädev, oleks mitmed
volikogus vastu võetud otsused teistsugused.”
Opositsioonis olev Eduard East tundis huvi, millised
on nõuniku ülesanded ja kas need on kusagil kirjas. Neglason vastas, et ülesanded tulevad siis, kui otsus on vastu
võetud. „Üldiselt hakkab ta lahendama volikogu puudutavaid küsimusi.”
Volikogu esimehe nõuniku teenistuskoht lisati valla
spetsialistide nimekirja. Volikogu kantseleis on nüüd kaks
töötajat – kantselei juhataja ja volikogu esimehe nõunik.
Kinnitati abivallavanemad ja nende palk
Volikogu kinnitas ametisse kaks abivallavanemat. Majandusalal sai abivallavanemaks kauaaegne vallavalitsuse
majandusspetsialist Aivo Tamm. Abivallavanemaks kultuuri, spordi ja hariduse alal kinnitati Riina Sooäär, kes
enne seda töötas Kohtla-Nõmme vallavanemana.
Enne abivallavanemate kinnitamist esitasid volikogu
liikmed neile küsimusi. Allan Mänd küsis Aivo Tammelt,
kas too mõistab, et tegemist on poliitilise ametikohaga ja
ebaõnnestumise korral peab ta ametist lahkuma. Tamm
ütles, et on sellega arvestanud. Eduard East küsis, kes
tuleb ametisse majandusspetsialisti kohale. Tamm vastas, et esialgu jääb see ametikoht vabaks, osa ülesandeid
antakse üle vallavara spetsialistile. Teet Enok tahtis teada,
mida Tamm plaanib oma ametis uutmoodi teha. Tamm
vastas, et tuleb rohkem raha taotleda ja leida, siis saab
enam investeeringuid teha.
Arthur Seppern küsis Riina Sooäärelt seisukohta endise
kohtumaja suhtes – kas selle asemele peaks poe tegema
– ja milline rakendus võiks olla Tammiku rahvamajal.
Riina Sooäär vastas: „Tean, et sellised objektid on Jõhvis olemas, aga ei ole detailidega kursis. Palun 90 päeva
sisseelamisaega.”
Teet Enok sõnas, et 90 päeva pole küll aega anda, sest
näiteks vene kooli kolimine on väga aktuaalne teema ja
sellega tuleb kohe peale hakata.
Abivallavanemate palgaks kinnitas volikogu 2100
eurot.
Jätkub lk 2

„Meie kool UNESCO nimekirja!“
Detsembri alguses piduliku aktusega
oma poolesajandat sünnipäeva tähistanud vene põhikooli õpilased arvasid, et
kuna nende kool on nii äge ja väärtuslik,
tuleks see kanda UNESCO kultuuripärandi nimekirja.
Lapsed laulsid juubeliaktusel laule oma
koolist ja kodulinn Jõhvist, andes niimoodi teada, kui tähtis see paik nende
jaoks on. Kiideti kooli ja õpetajaid, tõdeti,
et koolis valitseb sõbralik õhkkond.
Koolijuht Irina Šulgina ütles, et kooli
ajaarvamise algust loetakse 50 aasta tagusest ajast, mil Rahu tänav 27 avas uksed
8-klassiline kool nr 16. „See oli mugav ja
valgusküllane kahekorruseline hoone,
mis jäi aga üsna ruttu kitsaks, ning nii
ehitati 1975. aastal uus neljakorruseline
koolihoone, mis mahutas 1200 õpilast
ja kus oli spordisaal, bassein, staadion ja
aula. Pikka aega kandis kool Kohtla-Järve
16. keskkooli nime, aga kui Jõhvi taastas
linnaõigused, nimetati kool ümber Jõhvi
vene gümnaasiumiks. Nüüd, pärast koolivõrgu reorganiseerimist, oleme Jõhvi
põhikool. Arvan, et ma ei eksi, kui ütlen,
et suur osa venekeelseid Jõhvi inimesi on
õppinud just meie koolis. See tähendab, et
kool on armas väga paljude jaoks.”
Juubeli puhul välja antud lehes meenutab vene keele ja kirjanduse õpetaja Ljudmila Zagorulko uude majja kolimisel valitsenud uhkustunnet, aga ka hädasid, mida
see endaga kaasa tõi. Esiteks oli tänu ehitajate „hoolikusele” palju tegemist kogu
kooliperel ja ka lastevanematel. Teiseks
tekkisid uued ahvatlused: „Pidime väga
põhjalikult läbi mõtlema tunnis kasutatava metoodika, et tõmmata õpilaste tähelepanu eemale möödakihutavatelt rongidelt, mille vaguneid nad hoolsalt kokku

Vene põhikooli lapsed laulsid ja lugesid oma koolist, linnast ja Eestist nii eesti kui ka
vene keeles. Fotod: Erika Prave
lugesid. Turu lähedus tekitas meile
samuti muret – „heasüdamlikud” memmed tulid vahetunnil sihvkasid müüma
lausa kooliuste juurde.”
Õpetajate kollektiiv on läbi aastate
väga loominguline olnud, ühiselt on
lauldud kooris, tantsitud ja tehtud näitemängu. Ning loomulikult õpetatud
lapsi.
See õppeaasta on vene koolile suurte
muutuste aeg. Pärast juubelipidustusi
hakati tegema ettevalmistusi, et kolida
kool ümberehituse ajaks kutsehariduskeskuse ruumidesse. Sügisel loodetakse
uut õppeaastat alustada juba ümberehitatud ruumides – ka see saab osaks
kooli ajaloost.

PILTUUDIS

Puru tee avati liikluseks
15. detsembril
Jõhvi politseijaoskond juhib tähelepanu sellele, et seoses Puru tee pikenduse avamisega
Jõhvi linnas on muutunud ka sealne liikluskorraldus. Nüüdsest peavad Kaare tänavalt
tulijad andma teed Puru teel liikuvatele sõidukitele. Palume olla tähelepanelik ja arvestada kaasliiklejate võimalike eksimustega.

Vallavalitsus annab teada, et kolmapäeval,
27. detsembril kell 14 toimub Puru tee
kergliikluse viaduktil gümnaasiumi juures
Puru tee läbimurde pidulik avamine.
Kohal on üllatuskülalised, suupisteks pakutakse purukooki ja keelekasteks puruteed.
Kõik huvilised on oodatud rõõmsast sündmusest osa saama!

50 aasta jooksul on koolil
olnud neli direktorit:
Nelli Filippova
Ingrid Krajerenko
Mare Lihtsa
Irina Šulgina (fotol)
Vähemalt 40 aastat on koolis
õpetajana töötanud:
Ljudmila Zagorulko
Valentina Pavelkovitš
Rita Genno (Romaškevitš)

ERIKA PRAVE

Foto: Erika Prave
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Heategu Kalevipojas

Lühidalt volikogus
vastu võetud otsustest
Algus lk 1.
Valiti komisjonide juhid
Volikogu kinnitas alalised komisjonid ning valis nendele
salajasel hääletusel esimehed ja aseesimehed.
Majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks valiti Meelis
Tint, aseesimeheks Teet Enok. Haridus- ja noorsookomisjoni juhib Tamara Põlevina, aseesimees on Maris Toomel.
Sotsiaalkomisjoni esimees on Kaia Kaldvee, aseesimees
Eduard East.
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees on Ilmar Aun ja
aseesimees Arthur Seppern. Maaelukomisjoni juhib Velli
Naber, aseesimees on Martin Repinski.
Revisjonikomisjoni esimees on Jelena Bezvoditskaja,
aseesimeheks sai Aivar Surva.
Revisjonikomisjoni esimehe valimise järel märkis Allan
Mänd, et hea tava järgi kuulub see koht opositsioonile.
„Jõhvis on kahe kuuga alanud kohtlajärvestumine,” lausus
Mänd. Niina Neglason vastas, et Jõhvi vallavolikogus pole
revisjonikomisjoni esimehe koht kunagi opositsiooni käes
olnud. „Volikogu esimehel on lihtsalt lühike mälu, eelmise
volikogu koosseisu alguses anti opositsioonile revisjonikomisjoni esimehe koht,” tuletas Teet Enok meelde. „Jah,
aga peagi sai opositsioonist koalitsioon, aga revisjonikomisjoni esimehe kohta ei muudetud,” ütles Neglason.
Valiti esindajad
Volikogu kinnitas valla esindajateks Eesti linnade liidu
üldkoosolekul ja volikogus ning Ida-Virumaa omavalitsuste liidu üldkogus Aleksei Naumkini ja Niina Neglasoni.
Asendajateks valiti Riina Sooäär ja Jelena Bezvoditskaja.
Viru Vangla komisjoni koosseisu valiti vallavolikogu
esindajana Meelis Tint.
11. detsembri istung
Kinnitati komisjonid
Volikogu kinnitas alaliste komisjonide koosseisud.
Majandus- ja eelarvekomisjoni kuuluvad Liina Mihkelson, Andrei Ojamäe, Aleksandr Smirnov, Viktor Rumjantsev, Paul Paas, Tiiu Sepp, Jevgeni Kotov, Alla Urres, Tarmo
Tohver, Aleksandr Rastrõgin, Gert Tartlan, Guido Tellis,
Anastassia Äri, Aivar Surva.
Haridus- ja noorsookomisjoni liikmeteks kinnitati Irina
Šulgina, Eduard East, Aleksandr Romanovitš, Liina Mihkelson, Hristo Neiland, Raili Oks, Svetlana Safronova,
Triin Tarendi, Saskia Sadrak, Tatjana Ait.
Sotsiaalkomisjoni liikmed on Niina Neglason, Velli
Naber, Sergei Tulski, Sirli Tammiste, Rita Lepik, Heljo
Telling, Kalev Prits, Artur Põld, Gale Popova, Jelena Lukjanets, Messurme Pissareva, Uno Sepp, Kaja Vahter.
Kultuuri- ja spordikomisjoni kuuluvad Dmitri Smirnov,
Sergei Tulski, Jekaterina Vassiljeva, Allan Valk, Aleksandr
Romanovitš, Priit Kaasik, Rita Lepik, Kalev Prits, Aime
Luuk, Arvo Aller, Priit Käen, Helen Mast, Mati Rautso,
Anne Uttendorf, Tiina Kullamä, Ingrid Spitz, Aivar Surva.
Maaelukomisjoni liikmeteks kinnitati Ilmar Aun, Tiit
Kangur, Heli Soots, Kristina Kriisk, Heljo Mones, Mait
Sepp, Heli Vähk, Tamara Põlevina.
Valiti volikogu esindajad
Volikogu valis oma esindajad järgmistesse organitesse:
kultuuri- ja huvikeskuse hoolekogus esindab vallavolikogu Aivar Surva, keskraamatukogu nõukogus Velli
Naber, kunstikooli hoolekogus Liina Mihkelson, muusikakooli hoolekogus Aivar Surva, spordikooli hoolekogus
Andrei Ojamäe. Eesti põhikooli hoolekogus esindab volikogu Meelis Tint ja vene põhikooli hoolekogus Aleksandr
Romanovitš.
JT

Alust menetluseks polnud
Vallavalitsus esitas eelmise volikogu koosseisu ülesandel 10.
oktoobril Viru ringkonnaprokuratuurile kuriteokaebuse palvega kontrollida, kas eelmise vallavanema Eduard Easti tegevuses esines kuriteo tunnuseid, kui ta ainuisikuliselt käskis
SA-le Jõhvi Hooldekeskus kanda üle 13 610,14 eurot, mida
kasutati juhatuse liikmele lahkumishüvitise maksmiseks.
20. oktoobri otsusega jäeti kriminaalasi algatamata kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu, kuid suunati avaldus
korruptsioonikuritegude büroole väärteomenetluse aluste
kontrollimiseks. 23. novembri määrusega jäeti väärteomenetlus algatamata aluste puudumise tõttu.
Vallavalitsuse 1. detsembri istungil otsustati määrust mitte
vaidlustada.
SILVER PEEPMAA
Vallavalitsuse õigusnõunik

Kalevipoja lasteaias on traditsioon korraldada
mihklipäeva laata koos pannkoogikohvikuga.
Kohvikus kohapeal küpsetati maitsvaid pannkooke, mille vahele sai ohtralt kodust moosi. Kõrvale pakuti koduseid mahlu. Laudadel olid vanemate hoole ja armastusega valmistatud hoidised
ja küpsetised, mis olid nii maitsvad, et viisid keele
alla.
Lapsed said laudade taga meisterdada, teha näomaalinguid, tantsida ja koos issi, emme või vanavanematega orienteerumismängu mängida.
Väikese raha eest sai osta riideid, jalanõusid või
mänguasju. Oli üks vahva õhtupoolik, kus oli müümis- ja ostmisrõõmu, saadi ühiselt kokku, vesteldi,
naerdi ja mängiti. Kõik esemed, mis alles jäid, sai
viia Narva-Jõesuu SOS-lastekülla.
Aga üritusel oli ka tagamõte – meie maja soovis teha kingitust Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
puhul. Otsides mõtteid, kellele või mida kinkida,

küsiti abi laste käest – nemad meil ju kõige targemad! Kuna meie maja külastab iga nädal teraapiakoer Lordy, siis pakkus üks lastest, et võiksime teha
kingituse Lordyle.
Sellest arenes välja mõte teha laada tuludest
kingitus Kohtla-Järve loomade varjupaigale Grey
Dogs. Mõeldud – tehtud. Rühmades valmistasid
lapsed kutsadele ja ka kassidele küpsiseid, kokatädid küpsetasid ja ühiselt valmiski kingitus. Kuna
raha sai kogutud nii palju, et kogu summa eest ei
oleks me jõudnud ära küpsetada, siis ostsime toitu
veel juurde, et loomakestel kõhud korralikult täis
saaksid. Meie maja toredad lapsed Maribel ja Mihkel olid abiks kingituste üleandmisel.
Ilusat jõulu- ja heategude aega soovib Kalevipoja
pere!
RAILI OKS
Jõhvi lasteaedade direktor

Kohviku kuulutus. Foto: erakogu

Gümnasistid osalevad viie kooli võistlusel
Kuus Jõhvi noort osalevad viie kooli
reaalainete võistlusel, võttes mõõtu riigi
parimate koolide võistkondadega.
Viie kooli võistluse traditsioon on kestnud juba 53 aastat. Ida-Viru võistkond läheb
regiooni au reaalainetes kaitsma kuuendat
korda. Tänavu astuvad Ida-Virumaa eest
võistlustulle Ahtme, Jõhvi, Kohtla-Järve
Järve ning Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi õpilased. Meie võistkonda kuulub
20 gümnasisti 10., 11. ja 12. klassist. Jõhvi
gümnaasiumist osalevad Kirill Nazarov,
Janika Smolentseva, Darja Kurtina, Siim
Prave ja Veronika Zuikina. Võistkonnas on

ka Jõhvi tüdruk Linda Kasela, kes esindab
Järve gümnaasiumi.
Päevakorras on osalejate mõõduvõtt matemaatikas, keemias ja füüsikas. Igas õppeaines osaleb meie poolt kümme õpilast.
Tavakohaselt heitlevad idavirulased Eesti
parimate reaalkoolide võistkondadega: Nõo
reaalgümnaasiumi, Hugo Treffneri, Tartu
Tamme, Miina Härma ja Viljandi gümnaasiumiga. Sel aastal võõrustab võistlust Viljandi gümnaasium.
Ida-Viru võistkonna osalemine mainekal
võistlusel on Viru Keemia Grupi hea algatus, mille realiseerumisse oleme panustanud

palju energiat ja ressursse (et Ida-Viru õpilased saaksid üldse osaleda). „Meile meeldib
raamist välja mõelda – on ju tore, et viie kooli
võistlusel osaleb kuus võistkonda. Raamist
välja mõtlemine on väga kasulik oskus ka
võistlustel õnnestumiseks. Soovin osalejatele, et nad võtaksid seda üritust mõnusalt,
saaksid tuttavaks uute huvitavate eakaaslastega, tabaksid võistluse vaimu ja saaksid
teistmoodi positiivset kogemust,” julgustas
Ida-Viru võistkonna osalejaid Viru Keemia
Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann.
IRINA BOJENKO
VKG suhtekorraldusjuht

Projektipäeval sai palju õppida

Põnev projektipäev.
Foto: erakogu

28. novembril oli vene põhikoolis esmakordselt
projektipäev.
Kõik projektid olid pühendatud Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale ja kooli 50. aastapäevale. Tavaliste koolitundide asemel toimusid töö- ja õpitoad, kus lapsed
tutvusid eesti ja vene kirjanike luuletuste ja proosaga,
kirjutasid viierealisi luuletusi cinquain’e, tegid kollaaže,
läbisid labürindi, tutvusid mineraalide kollektsiooniga,
korraldasid uurimuse ning tegid läbi veel palju põnevaid katseid ja uskumatuid võistlusi.

Töötube valisid õpilased endale ise, aga see ei olnud
lihtne ülesanne, sest taheti osaleda mitmel pool. Sel
päeval said õpilased töötada omaette või rühmas,
omandada uusi teadmisi ja arendada oma loomingulisi
võimeid. Koolis valitses üksmeel ja rõõm. Päev oli sisukas ja põnev nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks. Lapsed
said uusi teadmisi ja kogemusi, õpetajad ja juhtkond aga
kinnitust, et sedalaadi töövormid on väga efektiivsed.
OLGA BULAJEVA
Vene põhikooli õppealajuhataja kt

Perekonnaseisuametnikud hakkavad tööle vallavalitsuses
Riigikogu võttis 14. juunil 2017 vastu kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega
seotud seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt
antakse alates 1. jaanuarist 2018 siseministeeriumi
vastutusvaldkonda kuuluvate rahvastiku- ja perekonna
seisutoimingute tegemine üle maakonnakeskuse kohalikele
omavalitsustele, sh Jõhvi vallale.
Kuni 2017. aasta lõpuni
tehakse perekonnaseisutoiminguid Ida-Viru maavalitsuses
( Jõhvi, Keskväljaku 1), ülevaade nende toimingute kohta
on maavalitsuse veebi
l ehel
http://ida-viru.maavalitsus.ee/
perekonnaseisutoimingud.
Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse muudatuste tõttu
on alates 2018. aastast Jõhvi vallavalitsuse uued ülesanded:
• sünni registreerimine;
• surma registreerimine;
• abielu registreerimine;
• koostöö vaimulikega abielu
registreerimisel;
• lahutuse registreerimine;
• isikunime muutmine
(ülesanne ainult Tartus,
Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis);
• soo muutmine;

• isikukoodi andmine
andmekogusse kandmiseks;
• isaduse omaksvõtt;
• tõendi väljastamine
(sh abieluvõimetõend);
• andmete sisestamine
rahvastikuregistrisse kohtu-
lahendilt, Eesti ja välisriigi
perekonnaseisudokumendilt;
• andmete väljastamine
rahvastikuregistrist
õigustatud huvi korral;
• rahvastikuregistri andmete
parandamine ja muutmine.
Perekonnaseisuametnikud hakkavad tööle Jõhvi vallavalitsuse
hoones Jõhvi linnas Kooli 2. Otse
ametnike juurde hakkab pääsema
Kooli tänava poolsest kõrvaluksest, mille juurde pannakse ka
viitav silt, kuid ametnikeni jõuab
ka vallavalitsuse teistest kasutusel
olevatest välisustest.

Vastuvõtuajad jäävad samaks
maavalitsuses kehtinud vastuvõtuaegadega, v.a esmaspäeva õhtuti,
mil vastuvõtuaeg on 2017. aasta
lõpuni kella 18.00ni, uuest aastast
aga kella 17.00ni.
Abielude piduliku registreerimise
päevad Jõhvi vallavalitsuse teise
korruse saalis on 2018. aastal järgmised (kehtestatud vallavalitsuse
26. septembri 2017. aasta korraldusega nr 2632):
Kuu
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember

Kuupäevad
12 ja 20
3, 9 ja 17
3, 17 ja 23
7, 21 ja 27
5, 19 ja 25
2, 16, 22 ja 30
14, 20 ja 28
11, 17 ja 25
8, 14 ja 22
6, 12 ja 20
3, 9 ja 17
1, 15 ja 21

Abielu sõlmimise piduliku korraldamise teenuse hind (lisaks riigilõivule) on 35 eurot ürituse kohta.

Väljaspool Jõhvi vallavalitsuse
hoonet, abiellujate valitud kohas
abielu sõlmimise piduliku korraldamise teenuse hind (lisaks
riigilõivule) on:
• Jõhvi valla piires 100 eurot;
• Ida-Viru maakonna piires
160 eurot;
• väljaspool Ida-Viru maakonda 260 eurot.
Abielude registreerimise info
on veebilehel
www.johvi.ee/?q=node/2220.
Perekonnaseisuametnike kontaktandmed avaldatakse lähiajal
Jõhvi valla veebilehel rubriigis
„Perekonnaseisutoimingud “
www.johvi.ee/?q=node/2219.
Veebilehel olevat teavet täiendatakse, hoidke silm peal!
Vajaduse korral saab lisateavet 2017. aasta lõpuni Ida-Viru
maavalitsusest või Jõhvi vallasekretärilt tel 336 3746 või 525 3825,
e-post piia.lipp@johvi.ee.
PIIA LIPP
Jõhvi vallasekretär
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Saja-aastane Erika Polakese teab Jõhvi ajalugu
Erika, minu nimi on samuti Erika,
soovin teile head tervist!
No kui samuti Erika, siis elate teie ka
saja-aastaseks. Teate, kui tervist on,
ei ole midagi viga saja-aastane olla.
Viimased neli kuud on mul tervis
vilets olnud.
Millega te oma päevi täidate?
No varem tuli ikka tööd teha. Nüüd
aga tütar Evi on mul seltsiks. Ma
armastan väga lugeda, praegu veavad kahjuks silmad alt ja ma ei saa
enam raamatute taga istuda. Aga mul
on üks tore seltsiline – Tondu-kiisu.
(Süsimust kassike jälgib meie jutuajamist kapi otsast – E. P.) Ta on must
nagu tont ja tahab väga mängida.
Kuulge, kas te teate, kas ma olen
kõige vanem ja kõige kauem ainult
Jõhvis elanud inimene? Ma olen siin
1938. aastast. Tulin siia mehele, ehitasime endale maja ja siin ma olen
elanud, siinsamas kohas. Kui ma siia
tulin, oli kõik ilus, aga kui palju seda
ilusat aega oli? Paar aastat ja hakkaski
sõda. Kuulid vingusid, kuhugi minna
ei olnud. Meiegi maja aknaklaasid
olid purud, aga maja jäi püsti. Ja siis
hakkas peale – ühed tulid (Nõukogude armee – E. P.), teised (Saksa
armee – E. P.) läksid.
Mis kõige rohkem meeles on?
Oi, neid lugusid on palju. Mul on
näiteks meeles see, kui venelased
18. oktoobril 1940. aastal Eestisse
tulid. Vaatasime seda akna peal.

Kõigepealt tuli must limusiin sinimustvalge lipuga, siis tuli limusiin
punase lipuga ja siis veel üks Eesti
lipuga. Ja siis lahtistel veoautodel
sõdurid. Kolm päeva lakkamatu
joana. Tulid ja tulid. Ilmad olid
külmad, maa oli juba kahutanud ja
need vaesed mehed toodi lahtistel
autodel. Neil olid tuttmütsid ja hallid hirmsad joped seljas. Minul oli
vaja poodi saia järele minna. Politsei
tee ääres küsis, et kuhu teie lähete.
Ma ütlesin, et on vaja poes käia. „No
käige ruttu!” Kuidagi õnnestus mul
enne seda poes ära käia, pood oli üle
tee. Olen hiljem mõelnud, et kui ma
oleksin sinna autode vangi jäänud,
ma poleks kolm päeva poest koju
saanud.
Kas Jõhvi põlengut mäletate?
Jõhvi põles augustis 1943. Sakslased
panid. Need augusti alguse ilmad olid
väga tuulised ja palavad. Ja siis, kui
see tuli tuli mööda tänavaid – õnn,
et ise sisse ei põlenud. Nagu punased
ussid väändusid tuleleegid katustest
välja. Palju põles ära. Ka alevivanem
Aleksander Danilevskile kuulunud
puust veski. Danilevski olid venelased 1940. aastal arreteerinud ja talle
kuulunud veski ning limonaaditehase natsionaliseerinud. 1943. aastal
olid sakslased sees, nemad töötasid
oma reeglite järgi. Danilevski naine
ütles minu mehele Hermanile, et ehitame selle veski uuesti üles – proual
raha oli. Mees võttis linnavalitsusest

Jõhvi Cupil võidutses võistkond Palm koosseisus Reesi Külmhallik, Moona Kilk, Tair
Tooming, Madis Volt, Argo Palm, Kristjan
Palm. II koht kuulus Illuka ja III koht Sillamäe võistkonnale.
Jõhvi lahtistel meistrivõistlustel saavutas
I koha Krabuli meeskond koosseisus Madis
Volt, Taavi Põllu, Rainis Pilt, Stanislav
Gruzdev, Kristjan Palm, Daniil Bassov,
Jegor Savosto. II koht kuulus VK Viro ja
III koht Narva Põhjaranna VK / SK Energia meeskonnale. Osalesid ka kaks Jõhvi
spordikooli võistkonda, kes olid kogemusi
saamas.
AIME LUUK

Edu neiud võitsid
meistritiitli

Erika Polakese võttis vastu vallavanem Aleksei Naumkini
parimad sünnipäevasoovid. Foto: Erika Prave
loa – see on meil praegugi alles – ja
hakkas varuma materjali. 25. jaanuaril 1944 tegime talgud – 40 meest tuli
appi, et materjal metsast välja vedada.
Pikad palgid. Lutsu saeveskis Sompa
tänaval tehti materjal veski jaoks
valmis. Aga siis tuli 9. märts 1944 ja
me saime kirja, et Tallinnas olnud
Danilevski-proua sai pommitamise
ajal surma. Ta leiti surnult koos kohvriga, mis oli kuld- ja väärisasju täis.
Varem oli ta sellest kohvrist mulle
neli kuldlusikat kinkinud.
Ja veski tegemine jäi katki. Venelane oli sees ja me mõtlesime, et me
ei taha Siberi teed jalge alla võtta,
ja kõik jäi pooleli. Veskile mõeldud
materjal sai aga põlenud Mihkli kirikule sarikate ehitamiseks. Saime

selle eest ka raha, aga kui palju, enam
ei mäleta. Nii et minust jääb mälestus
Jõhvi maha.
Ülejäänud materjalist ehitasime
endale sauna, aga mees suri 1978.
aastal ja mina enam üksi sauna ei
kütnud. Minul oli aga toa kütmiseks
materjali vaja, nii lammutasimegi
sauna maha.
Öelge, mis on teie pikaealisuse
saladus.
Mingit saladust siin ei ole. Süüa
lihtsat toitu – kartulit-sousti ja silku
– ning palju liikuda. Omal ajal sai
loomi peetud ja väga palju tööd tehtud ja liigutud.
ERIKA PRAVE

Ida-Viru keskhaigla panustab kooliellu
Jõhvi gümnaasium on noor kool,
kes tegutseb alles kolmandat aastat.
Juba enne seda, kui kooli tulid esimesed õpilased, oli juhtkonnal ja
õpetajatel selge, mis saab Jõhvi gümnaasiumi eripäraks – nimelt disain ja
ida kultuur.
Esimeste sisseastumisvestluste ajal
tunti muu hulgas huvi õpilaste tuleviku elukutse vastu. Selgus, et paljud
noored tahavad oma tulevikku siduda
meditsiiniga. Meie missiooniks sai
neid selles valikus toetada. Kui tuli
aeg otsustada, milliseid valikaineid
õpilastele pakkuda, saigi meditsiin
prioriteediks.
Et õpilased saaksid parima hariduse
ja ettekujutuse unelmate elukutsest,
vajasime tugevat partnerit. Teadsime täpselt, mida tulevaselt partnerilt ootame: eelkõige seda, mida
kooli õpetajad anda ei suuda. Oma
ala spetsialistid saavad kujundada
ettekujutuse elukutsest, võimaldada
kokkupuudet päris tööga ja pakkuda
praktikat. Mõtlesime sellele, kuidas
toetada õpilasi karjäärivalikul, aidata
veenduda, kas meditsiin tõesti neile
sobib.

Kui unistada, siis julgelt – kes
saab olla parim partner kui Ida-Viru
keskhaigla töökas meeskond! Kooli
juhtkond võttiski ühendust ülemarst
dr Aime Keisiga. Dr Keis ei saanud
missioonitundega inimesena meile ei
ütelda, sest kuidas muudmoodi motiveerida õpilasi meedikuteks õppima?
Teha oli palju: mõelda välja tunni
sisu, mis oleks gümnaasiumiõpilasele jõukohane ja huvitav, koostada
tunniplaan, mis arvestaks haigla töötajate graafikutega, valmistada ette
tulevasi õppejõude, sest paljud neist
pole enne õpetaja rollis olnud, töötada
välja hindamissüsteem jne. Peeti mitu
koosolekut. Koostöös haigla meeskonnaga määratleti ainete nimetused,
sisu, õppevormid, hindamissüsteem,
mõeldi ka praktikavõimalustele.
Meditsiini ja tervishoiu moodul hõlmab ka praktilist keemiat ja rakenduslikku bioloogiat, mida annavad
gümnaasiumi õpetajad ning mis täiendavad üksteist.
Õppetöö algas 2016/17. õppeaastal. Toimusid teooriatunnid gümnaasiumis, õppekäigud ja kahepäevane
praktika. Õpilased käisid õppekäigul

Tartus, kus külastasid TÜ kliinikumi
Maarjamõisa haiglat, biomeedikumi
ja Chemicumi. Tartus võeti neid
lahkelt vastu ning anti võimalus käia
seal, kuhu tavaliselt on võimatu sattuda. Tehti ekskursioon ka Ida-Viru
keskhaiglas ja laboris. Erilist muljet
avaldas kahepäevane praktika IdaViru keskhaiglas, kus õpilastel tuli
kehastuda kirurgideks, lastearstideks,
hooldajateks jne. Õpilased puutusid
kokku päris haiglatööga! Paljudele
neist oli see otsustav ülesanne ja enamik veendus, et meditsiin ongi nende
kutsumus. Selgusid needki õpilased,
kes taipasid, et elukutse otsinguid
tuleb jätkata.
Hea on tunda, et tänu sellele sai
keegi langetada eluks olulise otsuse,
ja mõista, et nii arstide kui ka kooli
pingutused on kandnud vilja. Sel
õppeaastal valis meditsiini valikaine
28 õpilast. Saime kinnitust, et oleme
õigel teel, ja nüüd võime julgelt jätkata
uute õpilastega.
Eriti rõõmustav oli saada õpilastelt
positiivset tagasisidet. Paljud ütlesid,
et tunnid, õppekäigud ja praktikapäevad olid huvitavad, mitmekülgsed ja

Novembri lõpus osales Jõhvi muusikakooli kitarriõpilane Darina Šilova koos õpetaja Inga Tagirovaga
Soomes Turus toimunud V rahvusvahelisel Jean
Sibeliuse nimelisel instrumentaalmuusikute konkursil. Konkursi korraldas Turu rahvusvaheline
kultuuriassotsiatsioon.
Foto: erakogu

Valgas peetud noorte raskejõustikuvõistlusel said Jõhvi spordiklubi Edu neiud
võistkondlikus arvestuses meistritiitli.
Võistkonda kuulusid Darja Ivanova, Sigrid Moorast ja Aleksandra-Linda Roitman, samad neiud hõivasid ka kõik kolm
pjedestaalikohta.
Darja Ivanova võitis kaalukategoorias
58+ esikoha tulemusega 140 kg (65 + 75
kg), püstitades rebimises kuni 15aastaste
neidude klassis Eesti rekordi 65 kiloga.
Samas kaalukategoorias sai hõbeda Sigrid Moorast tulemusega 128 kg (60 + 68
kg).
Pronksi teenis Aleksandra-Linda Roitman tulemusega 127 kg (55 + 72).
Noormeestest sai kolmanda koha Reigo
Sulumets spordiklubist Edu, tema tulemus
oli 190 kg (85 + 105).
Samas ajal ja samas kohas peeti ka Alfred
Neulandi nimelisi võistlusi, kus tuli meistriks Emeli Raud tulemusega 105 kg (47 +
58). Isikliku rekordi püstitas üheksa-aastane sportlane Aleksei Kuzmin, saades
tulemuseks 96 kg (42 + 54).
GEORGI GEORGIEVSKI
Edu treener

arendavad ning meditsiinimooduli
läbimine aitas karjäärivalikule kinnitust saada. Kursuse läbinud õpilased
soovitavad seda ka teistele, kes meediku elukutset kaaluvad.
Sellega aga Ida-Viru keskhaigla
panus kooliellu ei piirdu. Nad on meid
toetanud ka traditsioonilise töövarjupäeva korraldamisel. Konfidentsiaalsus on haiglas väga oluline ja arsti
töö nõuab keskendumist. Hoolimata
sellest tuldi meile vastu ja võimaldati
kümnetel õpilastel olla töövari. Osa
õpilasi, kes on käinud eelmistel aastatel töövarjuks, õpivad nüüd juba
arstiteaduskonnas.
Loodame ka edasisele meeldivale
koostööle Ida-Viru keskhaigla meeskonnaga ja jätkame üheskoos alustatud teed. Saame suurepäraselt aru, kui
suuri pingutusi selline koostöö vajab,
sest haigla peamine ülesanne on ravida
patsiente. Oleme tänulikud haigla töötajatele, eriti dr Aime Keisile, kes oma
missioonitundega on panustanud ka
noore põlvkonna arendamisse.
JULIJA KOVALTŠUK
Jõhvi gümnaasiumi
õppenõustaja

Noore kitarrimängija
edu rahvusvahelisel konkursil

Darina Šilova.

SPORT

Võrkpallist

3. detsembril keeras oma eluraamatus sajanda lehekülje
Erika Polakese – naine, kes on Jõhvis ühes ja samas majas elanud
80 aastat ning mäletab peensusteni olulisi ajaloosündmusi.
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Konkurss oli osalejate poolest rohkearvuline ja
kohale oli sõidetud paljudest riikidest.
Darina Šilova oli ainuke Eestit esindav võistleja
ning tema osalemine oli väga edukas. Darina sai konkursil 3. koha laureaadiks.
MARGIT RAAG
Muusikakooli direktor

Ida-Viru meistrivõistlused
poksis

Jõhvis peetud lahtistel poksimeistrivõistlustel osales 112 sportlast viiest riigist: Eestist, Soomest, Leedust, Lätist ja Venemaalt.
Jõhvi klubist Loit osales 19 sportlast, kellest 10 tuli esikohale. Loit saavutaski üldarvestuses esimese koha.
Vassili Bogatõrjov Jõhvi poksiklubist
Loit tunnistati parimaks poksijaks klassis
U40.
Esimese koha saavutanud sportlased
poksiklubist Loit:
Sergei Petšurin		
80 kg U15
Daniil Dubõkin
48 kg U17
Mihail Kazakevitš
60 kg U17
Mark Kalinin		
66 kg U17
Devid Gulnik		
70 kg U17
Vladislav Hairov
91 kg U19
Anton Šlõk		
75 kg U19
Viktoria Mihhailova
60 kg U17
Ketlin Leppik		
+81 kg U19
Vassili Bogatõrjov
60 kg U40
VJATŠESLAV ZARANTSEV

Pokkeriturniiri võitis
Artjom Urb
Novembri lõpus toimusid Jõhvi lahtised
meistrivõistlused turniiripokkeris, millest
võttis osa 42 mängijat. Võistluse auhinnafond oli 6120 eurot, mis jagunes kaheksa
parima vahel.
Turniiri võitis jõhvilane Artjom Urb.
Võistlus korraldati Grand Prix’ kasiinos maailma populaarseimas pokkeriformaadis No Limit Texas Holdem.
Võistlusest võtsid osa kogu Ida-Eesti pokkeriparemik, külalised Venemaalt ja mitu
Eesti tipptegijat.
HANNES NAMSING
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Kallid Jõhvi valla elanikud!

Tasapisi oleme jõudnud aasta lõppu ja kõikjal meie ümber
on tunda peatset pühade saabumist – Keskväljakul
särab tuledes jõulukuusk, kaubakeskustes mängib
pühademuusika.
Pidades silmas jõulupühade kristlikku olemust ja ilusat pühadeaega, ei tahaks rääkida töösaavutustest ega
-plaanidest.
Tahan rääkida inimestest ja inimestele: tänan kõiki
valla inimesi, kes pidasid vastu teeremontidele ja ehitustele vallas, kes elavad kaasa Jõhvi vallas toimuvale, kes
panustasid oma osavõtuga kohalikel valimistel, kes igapäevaselt töötavad ja toimetavad valla heaks ning teevad
meid ümbritsevat keskkonda paremaks ja ilusamaks.
Tänan teid veel kord ning soovin teile ilusat jõuluaega,
hingerahu ja lähedaste soojust.

Esimese advendiküünla süütamine
Keskväljakul
Advendiküünla
süütasid vallavanem Aleksei
Naumkin ja Mihkli
koguduse õpetaja
Peeter Kaldur.

Vallavanem Aleksei Naumkin

Novembris registreeriti
seitsme väikese
vallakodaniku sünd:
Mia Catalina Mark
Zlata Andrijanovitš
Alisija Mishel Lebedeva
Dajana Golubtsova
Sebastian Juusu
Demid Possaškov
Kaspar Metsar

Detsembris
tähistavad
sünnipäeva järgmised
väärikas eas
vallakodanikud:

100

Erika Polakese

2. detsember

98

Elga Aug
6. detsember
Alexander Kinyaev 22. detsember

95

Klara Tomberg
10. detsember
Armanda-Rosalie Meriste
11. detsember

92

Helju-Ehalaine Uustal 13. detsember
Serafima Lugenberg 24. detsember
Lembit Paläk
11. detsember

91

Ekaterina Shalashinskaya
5. detsember
Niina Liptšanskaja
6. detsember
Veera Vaide
18. detsember
Sofya Morozova
26. detsember

90

Liidia Bobko
Vasily Kryuchkov

25. detsember
21. detsember

89

Margarita Korka
8. detsember
Veera Denissenko 10. detsember
Silvia Must
14. detsember
Efraima-Erlanda Niinepuu
22. detsember
Tamara Nemykina 27. detsember
Maria Volontsevich 30. detsember

88

Ilse Urbalu
Alla Šarapova

19. detsember
20. detsember

87

Zoya Novikova
4. detsember
Evgeniya Kurskaya
6. detsember
Valentina Belogurova 25. detsember
Aino Laaniste
25. detsember
Ivan Sokolov
10. detsember

86

Evgenia Melnikova
Silvi Trilljärv
Oxana Avdeeva
Vaike Kandelin
Galina Pavlova
Alexander Surkov

1. detsember
6. detsember
11. detsember
14. detsember
25. detsember
15. detsember

Asta Pärna
Olga Tupitsyna
Albert Elmik

5. detsember
10. detsember
12. detsember

85

80

Olga Polištšuk
4. detsember
Taisa Roman
6. detsember
Ekaterina Vinogradova
10. detsember
Nina Klimina
10. detsember
Raja Pärk
11. detsember
Liya Koteneva
12. detsember
Ljudmila Komleva 21. detsember
Veera Fjodorova
27. detsember
Aili Kuldmets
28. detsember
Viida Piiskop
28. detsember
Nikolai Kreus
3. detsember
Arvo Mäesalu
20. detsember

75

Ljudmila Julina
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28. detsember

Esinesid kultuuri- ja
huvikeskuse laululapsed, tantsutrupp
Stelle, tantsurühmad Gevi II ja
Tammiku.
Mihkli kirikus esinesid kirikutäiele
publikule Jõhvi
põhikooli laululapsed ning kultuurija huvikeskuse lauluring Tammetõrud
Küllike Šapovalovi
juhendamisel.

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS
• R, 12. 01 kell 17
noorteõhtu "Vana uus aasta".
• K, 17.01 kell 12
Ugala teater esitleb: lasteetendus "
Lumekuninganna".
• K,17.01 kell 19 Ugala teater esitleb:
etendus "Emadepäev".
• L, 20. 01 kell 19
kontserdisari ”Kuldne klassika.
Mozart”
Eesti Sinfonietta, Maano Männi (viiul,
dirigent)
• T, 23.01 kell 19
Vanemuise teater esitleb: „Memory
2018“.
• 24.01 kell 19
kontserdisari “Eliitkontserdid.
Peterburi sillad”
Irina Zahharenkova (klaver).
• T, 30.01 kell 11
Ida-Virumaa õpilasetlejate konkurss.
• K, 31.01 kell 19
Komöödia teater esitleb: „Kohe näha,
et vanad sõbrad!“
RAEKOJAS
• P, 7.01 kell 13
Eri rahvuste klubi LANDÕŠ.
• P, 28.01 kell 13
eakate klubi HÕBEJUUS.

Vabadussõjas langenute ausamba juures
• 3. jaanuaril kell 10.30 relvarahu
aastapäeva tähistamine.
Pärgade panek, kõned.

MIHKLI KIRIKUS
• R, 22.12 kell 18 kontsertjumalateenistus. Kirderanniku Segakoor
• L, 23.12 kell 11 ristimisjumalateenistus
kell 15 kontsertjumalateenistus. Maria
Veretenina – sopran, Jelena Ossipova
– kitarr, Kristi Mühling – kannel,
Svetlana Kekiševa – orel. Tasuta.
• P, 24.12 kell 10 IV advendi jumalateenistus armulauaga
kell 16 püha jõuluõhtu jumalateenistus
armulauaga
• I jõulupühal, 25.12 kell 10 jumalateenistus armulauaga
kell 12 venekeelne jumalateenistus
armulauaga
kell 13 soomekeelne jumalateenistus
armulauaga
• II jõulupühal, 26.12 kell 10 jumalateenistus armulauaga
• Laupäeval, 30.12 kell 11 ristimisjumalateenistus
• Pühapäeval, 31.12 kell 10 jumalateenistus armulauaga
kell 18 vana-aastaõhtu jumalateenistus
armulauaga
• Uusaastapäeval, 01.01 kell 12 jumalateenistus armulauaga
• Kolmapäeval, 03.01 kell 10.30 palvus
Vabadussõjas langenute mälestussamba juures
• Kolmekuningapäeval, 06.01 kell 10
jumalateenistus armulauaga
NÄITUSED
• LINNAGALERIIS
Olga Žarkova maalide näitust
"Ekspressioon" 09.-31.01.2018.
Näituse avamine T, 9.jaanuaril kell
16.00.

Fotod: Erika Prave

Sipsiku laste
naeratuste puu
Sipsiku lasteaed tähistab Eesti
Vabariigi 10 0. sünnipäeva
200%-liselt, kinkides 200 naeratust Eestile!
Iga laps, ja neid on meie lasteaias
200, valmistas 10 cm läbimõõduga
kuuseehte, kus kasutas värvidena
sinist, musta ja valget. Ühele poole
ehet kleepis laps enda naeratava foto,
teisele poole rühma logo. Nii valmis
kakssada naerusuist kuusekaunistust. Nende naeratustega kaunistasime lasteaia peosaalis jõulukuuse,
mis võtab ju vastu ka uue aasta –
Eesti Vabariigi juubeliaasta.

Jõhvi muusikakooli
64. aastapäevale pühendatud
jõulukontsert.

LEANA KRUUSE
Sipsiku õppealajuhataja

Jõulurõõmu noortele ja vanadele
Seda kunstikool oma aastalõputegemistega pakub. Kooli galeriis on valmis
külastajaid vastu võtma imeilus näitus
Eesti parimate lasteraamatu illustraatorite uuemast loomingust. Juba kolmandat korda on Tallinna rahvusvahelise
illustratsioonitriennaali Eesti osa (seekord 22 kunstniku 65 tööd) võimalik
nautida Jõhvis. Eksponeeritud on Priit
Pärna, Ülle Meistri, Urmas Viigi, Regina

Lukk-Toompere, Catherine Zaripi ja
paljude teiste meie laste lemmikraamatute pildimaailma loonud kunstnike
looming. Näitus sai võimalikuks triennaali kuraatori ja näitusel isikupäraselt
filigraansete töödega esineva kunstniku
Viive Noore ja Eesti lastekirjanduse
keskuse toel ning jääb avatuks jaanuari
lõpuni. Selle näitusega tähistamegi saabuvat Eesti Vabariigi juubelit.

Kunstikooli laste loomingust saavad
veel enne pühi näitusel ja jõulukaartidel
osa SA Jõhvi Haigla hooldusosakonna
kliendid, uue väljapaneku riputame
eakate päevakeskusesse ning püsivalt
jäävad laste tööd kaunistama Jõhvi hooldekeskuse ruume.
MATI RAUTSO
Kunstikooli direktor

Aastalõpuball
kontserdimajas
29. detsembril kell 18
Jõhvi kontserdimajas
Esinevad
Jõhvi bigbänd
ja Tammiku
segaansambel
Marju Länik ja bänd
Show Dance Viva
mustkunstnik
Aleksandr Zamashka

Natalie ja Vadim Viks
ansambel Bliss
Artjom Savitski
Kristiina Eidemiller
ansambel Leenagen
Inger Fridolin

Jõhvi põhikooli
lapsed
Diana Drobot ja
Boriss Zahharov
Aleksander Limantov
Jevgeni
Januševski

Õhtujuhid Merit ja Märten Männiste

Jõhvi põhikool kutsub
JÕULULAADALE
21.12 kell 8.10 - 12.30
Jõhvi Hariduse 5
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