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TASUTA

LÜHIDALT VOLIKOGUS
VASTU VÕETUD OTSUSTEST
15. veebruari istung
Istungi eel luges volikogu esimees Niina Neglason ette laekunud teated: Teet Enok esitas avalduse astuda tagasi majandus- ja eelarvekomisjoni
aseesimehe kohalt ning fraktsiooni Jõhvi – Meie
Kodu juhiks on valitud Velli Naber, asetäitjaks
aga Jelena Bezvoditskaja.

EESTI SÜNNIPÄEV
PILDIS
Foto: Erika Prave ja Kalle Pärt

Kinnitati eelarve
Volikogu kinnitas tosina poolthäälega valla 2018.
aasta tasakaalus eelarve, mille suurus on 20,9 miljonit eurot.
Eelarve vastuvõtmist ei toetanud volikogu
opositsioon, sest nagu ütles keskfraktsiooni liige
Martin Repinski, ei arvestatud eelarve koostamisel nende viie ettepanekuga.
Määrati audiitor
Volikogu otsustas määrata valla 2017., 2018. ja
2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete audiitorkontrolli tegijaks Audest Audiitorteenuste OÜ.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi
on audiitori määramine volikogu ainupädevuses.
Vallavalitsus korraldas volikogu nõusolekul
möödunud aasta novembris veebihanke audiitoriteenuse ostmiseks konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimiseks. Tähtajaks esitas
pakkumuse Audest Audiitorteenuste OÜ ja see
vastas nõuetele. Firma küsib teenuse eest 14 670
eurot kolme aasta kohta ehk 4890 eurot aastas
(käibemaksuta).

24. veebruaril oli karge talveilm,
mistõttu bigbänd traditsiooniliselt
muusikat teha ei saanud. Mihkli
kirikus esinesid Kersti Pärnametsa
laululapsed kontserdiga „Laulan
Sinust ja Sulle – mu Eestimaa”.
Mälestustseremoonial Vabadussõjas langenute ausamba juures
peeti kõnesid, sisuka ettekande
tegi Jõhvi gümnaasiumi 10. klassi
õpilane Oliver Villers.
Noored kandsid organisatsioonide lippe.
Pidupäeva lõpetanud ilutulestik,
mille korraldas restorani Blin. Company meeskond, tõi kokku palju
uudistajaid.

Delegeeriti maakonna sümbolite kasutamine
Et maavalitsus lõpetas tegevuse, anti kohalikele
omavalitsustele ühiseks täitmiseks üle ka maakonna sümboolika kasutuse ja teenetemärkide
andmise õigus. Volikogu delegeeris selle õiguse
Ida-Virumaa omavalitsuste liidule. Otsus puudutab maakonna lipu ja vapi kasutamise ning maakonna teenetemärkide andmise korda.
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Muudeti määrust
Volikogu muutis määrust „Toimetulekutoetuse
määramisel eluasemekulude arvestamise alused”.
Sellega vähendati üürilepingu alusel kehtestatud üüritasu piirmäära 4 eurolt korteriomandi
ruutmeetri kohta kuus 2,50 euroni ruutmeetri
kohta kuus.
„Üürilepingu alusel kehtestatud üüritasu
vähendamine on tingitud asjaolust, et paljud eluaseme üürileandjad kasutavad ära majanduslikes
raskustes peresid ja riikliku toimetulekutoetuse
võimalusi ning kehtestavad tulu teenimise eesmärgil võimalikult kõrge üüritasu. Kuna tegemist on võimaluste piiramisega, kehtestatakse
üüri piirmäär üheksakuulise etteteatamisega,”
selgitas vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli
Tammiste.
Volikogu liige Aivar Surva uuris, mitut inimest see määrus puudutab. Tammiste vastas, et
kümmekonda.
Võeti varaline kohustus
Volikogu otsustas garanteerid Jõhvi valla eelarvest 2018. ja 2019. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt rakendatava IdaVirumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu
meetme projekti „Jõhvi kesklinna promenaadi
ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini,
I etapp” omaosaluse summas kuni 151 725 eurot.

Seekord tähistasid Jõhvi ja Ida-Viru
omavalitsuste liit vabariigi aastapäeva ühise kontsertaktusega
kontserdimajas.
Vallavanem Aleksei Naumkin
tunnustas pikaajalise vabatahtliku
panuse eest turvalisuse tagamisse
Jõhvis Andres Vinklerit, aktiivse ja
heatahtliku tähelepanu juhtimise
eest valla elu kitsaskohtadele Vello
Erikut, suure südamega tehtud töö
eest eakate heaks Gale Popovat,
valla inimestele ja korteriühistutele
õigusabi andmise ja nende õiguste
eest seismise eest Paul Paasi, valimistel tehtud kohusetundliku töö
eest Mare Rebbanit, Lea Küngast
ja Eha Ausmeest.
Aktusel anti üle ka maakonna
aasta tegija tiitel, mille pälvisid
festivali „Mägede hääl” tegijad.
Kontsertaktusel kõlas Pärt Uusbergi uudisteos „Eestimaa atmosfäärid”. Peo lõpus söödi ühiselt
pidupäevatorti.

Jõhvis on kaks liuvälja

Vallavanem proovis oma pojaga
kirikuaugu jää ära.Foto: Erika Prave

Veebruaris rajati linna kaks liuvälja –
kirikuauku ja mikrorajooni, uisutajaid jätkub mõlemale.
„Kirikuaugus olev liuväli on õhtuti
mõnus, toob noori ja lapsi kokku,” ütles
Maret, kes käib liuväljal oma teismelise
tütrega. „Meil on asjad nii korraldatud
– tüdruk uisutab sõbrannaga ja mina
ootan üle tee kohvikus, joon teed.”
Vallavanem Aleksei Naumkin proovis kirikuaugu liuvälja ka ise ära, mängides oma pojaga seal hokit. „Endise
harrastushokimängijana on minul liuvälja suhtes suur sümpaatia ja kui see

pakub lastele võimaluse õues vaba aega
veeta, siis teeb see head meelt,” ütles
Naumkin. Tema sõnul tehti kirikuauku
liuvälja rajamise ettepanek kohtumisel
pensionäridega.
„See oli hea mõte ning viisime selle
kohe ellu. Meid aitasid Järve Biopuhastus ja päästeamet,” sõnas vallavanem.
Sobiva ilmaga on liuväli Kalevipoja
lasteaia juures alati olnud, nüüd on see
ka Mihkli kiriku juures. Suusamõnu
saab aga nautida pargis, kus on sisse
aetud korralikud suusarajad.
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Vene kooli valmistatakse ehituseks ette
Vene põhikooli ümber pannakse piirdeaedu, majast võetakse üles vanu
põrandaid ja tassitakse välja ehitusprahti, et alustada vastvalminud projekti järgi hoone rekonstrueerimist.

„Vene kooli rekonstrueerimisprojekt
on minu hinnangul põhjalik ja hea,” ütles
valla arhitekt Andres Toome. Praegu
käivad ettevalmistustööd ümberehituse
alustamiseks.
Toome sõnul on sisekujundusprojekt alles koostamisel ja kui see valmib,

kuulutatakse välja mööblihange. Kõikidesse ainekabinettidesse on kavandatud uus mööbel, samuti saab kool uued
IT-seadmed.
Ümberehitusega hoiab end kursis ka
kooli direktor Irina Šulgina, kes tõdes, et
see on väga mahukas töö.

Vene põhikooli projekteerimis-ehitushanke võitis Eviko AS, kelle hinnapakkumus oli 3 347 016 eurot. Tööd
alustati veebruari keskel. Vald panustab koolimaja rekonstrueerimisse 15%
projekti kogumaksumusest, vähemalt
572 385 eurot.

Eskiis: pärast rekonstrueerimist on
vene kooli sissepääs Lille tänava poolt.

Projekti järgi kavandatakse vene
põhikooli avatud õppemaastikku, mis
tähendab, et harjumuspäraste klassiruumide asemel on boksid, mida on
võimalik lükandustega liigendada ning
õpilaste arvu järgi kas suuremaks või
väiksemaks teha. Ruume saab üksteisest eraldada helikindla lükanduksega,
kuid seinad võivad olla ka klaasist, mis
annab õpetajale võimaluse klassiga töötades mõned õpilased eraldi ruumi tööle
panna ja neil siiski silma peal hoida.
Ruumi kokkuhoid tekib eelkõige
suurte koridoride ja WCde arvelt.
Endiste poistele ja tüdrukutele eraldi
mõeldud WCde asemel tulevad koridori
otstesse lihtsalt ühekohalised tualetid.
Tööd algasid 15. veebruaril ja lõpptähtaeg on lepingu kohaselt 17. august
2018.
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Uus jäätmevedaja on Ragn-Sells
Alates mai keskpaigast hakkab jõhvilaste segaolmejäätmeid
vedama AS Ragn-Sells, kelle pakkumus osutus riigihankel sobivaimaks. Ettevõttega on sõlmitud leping kuni 13. maini 2023.
Ragn-Sells küsib ühe kuupmeetri jäätmete äraveo eest 9,07
eurot koos käibemaksuga. Selline hind kehtib kõikide konteinerite kohta, olenemata nende suurusest.
Et Ragn-Sells saaks oma lepingulisi kohustusi täitma hakata,
peab ta keskkonnaministeeriumilt taotlema veoloa. Selle saamine võib võtta aega kuni kolm kuud, sellepärast ka niisugune
lepingu alguse kuupäev, selgitas vallavalitsuse hankespetsialist Mare Rebban. Seni tegeleb jäätmeveoga praegune vedaja
Ekovir.
Ragn-Sells veab ära ka kalmistu jäätmed.
Segapakendite vedu jätkab aga Ekovir. Korteriühistute kasutuses olevaid kollaseid 600-liitriseid segapakendikonteinereid
tühjendatakse kaks korda kuus tasuta. Korteriühistu peab
tagama veopäeval juurdepääsu mahutile ja jälgima, et pakendikonteinerisse ei pandaks muid jäätmeid.

Reklaami paigaldamine tuleb
kooskõlastada
Enne välireklaami paigaldamist linnaruumi tuleb see vallavalitsusega kooskõlastada.
„Praktika ja kogemus näitavad, et inimesed ei tea, et enne
reklaami paigaldamist hoonetele või hoonete juurde tuleb neil
selle kohta vallavalitsusest kooskõlastus saada,” tõdes vallavalitsuse järelevalveinspektor Pjotr Gavrilov. Tema sõnul eksitakse
selle nõude vastu sageli, ja eksivad just ettevõtjad, kes paigutavad välireklaami endale kuuluva hoone fassaadile.
„Muidugi on reklaami avaldamine avalikus ruumis lubatud,
lihtsalt sellega kaasnevad kindlad reeglid, mida tuleb enne
täita: reklaam tuleb kooskõlastada vallavalitsuses, saada selle
avaldamiseks luba ja tasuda reklaamimaks. Neid nõudmisi on
lihtsam täita, kui reklaami tagantjärele nõuetega kooskõlla viia
või trahvigi maksta,” ütles Gavrilov.

Gümnaasiumi direktor
on Tatjana Ait
Haridus- ja teadusministeeriumi moodustatud seitsmeliikmeline komisjon valis
veebruari algul Jõhvi gümnaasiumi direkTatjana Ait.
toriks Tatjana Aida, kes on kooli juhtinud
Foto: reform.ee
alates maist, mil endine direktor poolte
kokkuleppel ametist lahkus.
Tatjana Ait ütles gümnaasiumi plaane tutvustades, et lähiajal
on kavas välja töötada kooli sümboolika: logo, märk ja hümn.
Samuti soovitakse laiendada kooli partnerite võrgustikku.
„Oluline on hoida elus juba väljakujunenud traditsioone nagu
lõimumislaager, karjäärinädal, Teadlaste Öö festival, spordipäevad, suusamatk jt spordiüritused, komöödiaõhtu, õuesõppepäev, lahtiste uste päev, projektid, teemapäevad, töötoad,”
loetles Ait. „Tahan koos meeskonnaga algatada uusi ja huvitavaid tegevusi ning korraldada piirkondlikke üritusi, mille kaudu
tutvustame Jõhvi gümnaasiumi 9. klasside õpilastele ja kogukonnale laiemalt.”
Direktori sõnul on gümnaasiumi eriline ülesanne luua tõhus
keskkond eri emakeelega inimeste lõimumiseks nii omavahel
kui ka Eesti riigiga.
„Tahan, et kõik koolipere liikmed tunneksid ennast koolikeskkonnas hästi,” lisas Ait.

Jõhvi valla 2018. aasta eelarve
Eelarve koostamise aluseks on Jõhvi valla
arengukava 2018–2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018–2021.
Valla 2018. aasta eelarve maht on 20,9 miljonit
eurot ja eelarve koostamisel lähtuti järgmistest arengukavast tulenevatest eesmärkidest:
• jätkata haridusasutuste õppekeskkonna
ajakohastamist;
• jätkata teede ja tänavate rekonstrueerimist vastavalt eelarve võimalustele;
• laiendada sportimise ja vaba aja veetmise
võimalusi;
• suurendada sotsiaalset turvalisust, tagades avalike ja sotsiaalsete teenuste piisava
kättesaadavuse.
Võrreldes 2017. aasta eelarvega suureneb eelarve maht 42,9% ehk 6,3 miljonit eurot. See
on seotud investeeringute mahu kasvamisega.
2018. aasta eelarve põhitegevuse tulud suurenesid põhiliselt maksutulude baasil, tulude
maht suureneb üle 1,3 miljoni euro. Suurenenud on ka põhitegevuse kulude maht ja suurenemist mõjutab osaliselt maavalitsuse reform.
TULUD
Põhitegevuse tulude eelarve on üle 13,1 miljoni euro. Suurimaks tululiigiks on maksude
osa, mis on 61,4%. Üksikisiku tulumaks on
eelarvesse kavandatud konservatiivselt, see
annab võimaluse aasta sees korrektiive teha
ning rahastada lisategevusi ja -projekte. Teisel
kohal on toetuste osa, sealhulgas toetusfond
ja tasandusfond, mis moodustab põhitegevuse tuludest 29,4%. 2018. aastal ellu viidavate projektide tegevustoetused lisatakse
eelarvesse pärast rahastamislepingute sõlmimist. Teenuste müügist saadav tulu moodustab põhitegevuse tuludest 9,0% ja muud
tulud on valla tulude seisukohast väikese
osatähtsusega.
KULUD
Põhitegevuse kulude eelarve on 12,2 miljonit
eurot. Kõige suuremate kuludega valdkond
on haridus – 52,6% põhitegevuse kulude
mahust. Teisel kohal on kultuur 16,2%ga
ning kolmas sotsiaalkaitse valdkond 10,0%ga.

investeeringute
maht

sh toetused

4 752 624 €

4 102 324 €

Puru tee pikenduse ja seonduva taristu rajamine

407 408 €

309 622 €

Jõhvi jalgpallistaadioni renoveerimine

59 856 €

21 641 €

Sipsiku lasteaia territooriumi renoveerimine

105 000 €

80 000 €

Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine
Ahtme piirini

977 025 €,

859 775 €

Sipsiku lasteaia hoone renoveerimine

304 719 €

183 430 €

Vallavalitsuse veebilehe uuendamine

5000 €

Investeeringu nimetus
Vene põhikooli hoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja
ehitustööd

Kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenuste taristu
rajamine Jõhvi hooldekeskusesse

360 000 €

300 000 €

Hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine

661 203 €

598 805 €

Vana Rakvere sõidutee freesimine ja kahekordne pindamine

36 256 €

Põllu tänava uue katte ehitamine lõigul Mureli tänav –
Tallinna–Narva maantee

28 000 €

Põllu tänava uue katte ehitamine lõigul Oru põik – Narva
maantee

16 200 €

Puuetega laste tugikodu Päikesekiir (Sompa 5a) hoone
rekonstrueerimine

65 000 €

Ülesõidu tee projekteerimine ja ehitus

6000 €

Virumarja tee (tolmuvaba tee rajamine)

14 148 €

KÕIK KOKKU

Vastavalt kinnitatud eelarvestrateegiale on
2018. aasta eelarves suurendatud lasteaiatöötajate, huvikoolide töötajate, üldhariduskoolide töötajate, kultuuritöötajate ja sotsiaalasutuse töötajate tööjõukulusid.
Seoses maavalitsuse reformiga on vallavalitsuse koosseisu suurendatud viie ametikoha
võrra.
Jõhvi lasteaedade tööjõukulusid on suurendatud, et tagada alates 1. jaanuarist 2018
lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
Et suurendada laste ja noorte võimalusi
osaleda huvihariduses ja -tegevuses, on eelarvesse planeeritud üle 76 000 euro.
Tänavate korrashoiu eesmärgil on teede
remondi eelarvet võrreldes 2017. aasta eelarvega suurendatud 38,8%.
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7 798 438 €

55 000 €

6 510 597 €

Sotsiaalse kaitse eelarve kulumahukamad
valdkonnad on eakate sotsiaalhoolekande
asutused (hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldamise teenus) ning muu perede
ja laste sotsiaalne kaitse (sünnitoetus 256
eurot, lisaks kinkekaardid lapse sünni puhul
väärtuses 70 eurot, koolitoetus 100 eurot,
psühholoogiline nõustamine, tugiisikuteenus
toimetulekuraskustes lastega peredele, lasteaia toiduraha kompenseerimine, lastelaagrite
tuusikute kompenseerimine, riikliku lapsehoiuteenuse ja peretoetuste kulud).
FINANTSSEIS
Jõhvi vald on eelarve koostamisel alati kinni
pidanud eelarvedistsipliini nõudvatest piirmääradest ning vallal ei ole kunagi laenude
netovõlakoormus ületanud seadusega lubatud piire. Omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe
on vallal üle 0,9 miljoni euro. Laenujääk oli
1. jaanuari 2018. aasta seisuga 2,7 miljonit
eurot, mis moodustab 20,4% valla põhitegevuse tuludest. 2018. aastal moodustab laenude tagasimakse 0,8 miljonit eurot. 2018.
aasta alguse tegelik kassajääk oli 0,4 miljonit
eurot, likviidsete varade maht suurenes 0,1
miljonit eurot.
KÜLLIKE OLUP
Vallavalitsuse finantsjuht
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Aukodanikuks valiti
Voldemar Berelkovski

Raamatukogu tänas lugejaid

Kui eesti põhikooli teismelised õpilased said teada, et volikogu valis valla aukodanikuks
nende tantsuõpetaja Voldemar Berelkovski (79), oli üksmeelne hinnang: õige valik!

Voldemar Berelkovski. Foto: Erika Prave
Voldemar Berelkovski, mis te sellisest noorte
hinnangust arvate?
Tegelikult on rahva arvamus mulle tähtis, ja kui
nii arvavad noored, siis seda enam. Ega nad ei
kutsugi mind õpetajaks või Voldemar Berelkovskiks. Ütlevad koolis lihtsalt: „Tere, Volli!”
Väga pedagoogiliselt just ei kõla …
Aga mul ei olegi pedagoogiline taust kõigepealt.
Olen mäemees, kes on pedagoogilise hariduse
– ajalooõpetaja oma – omandanud täiskasvanuna kaugõppes. Olen suurema osa oma elust
töötanud täiskasvanutega, olin õpetaja täiskasvanute koolis, kus õppisid koolist välja visatud
inimesed, mõned juba vanuses 40+, olen töötanud vangla õpetajana, ja kõigi oma õpilastega
olen suhelnud kui võrdsetega ja ikka austusega.
Samuti on koolilastega – suhtun nendesse suure
lugupidamisega ja nemad vastavad samaga.
Tõepoolest, kui vastastikust austust ei oleks,
siis vaevalt et põhikooli või gümnaasiumi noored pühapäevahommikuti, mil tantsutrennid
on, end üldse kohale veaks.
Arvan, et õpilased suhtuvad minusse kui
vanaisasse, mina võin nendega vajadusel ka
riielda. Nad ei pahanda, kuulavad ära.

Kuidas see rahvatants ja eelkõige Jõhvi eesti
kooli rahvatantsupidude traditsioon alguse
sai?
See oli 1992. aastal. Õppe-tootmiskombinaat,
mille direktor ma olin, lõpetas oma töö. Mulle
pakuti uueks ametiks toonase 6. vene kooli direktori ametitooli. Jõhvi eesti kooli direktoriks oli
toona uuendusmeelne Tiit Haljand, kes kutsus
mind enda meeskonda ja pakkus huvijuhi kohta.
Olin nõus. Aga huvijuht pidi tegema üritusi ja
seal pidi keegi esinema. Sellest vajadusest lähtuvalt – et mul oleks, keda oma koolist esinema
panna – hakkasin õpilastele rahvatantsu õpetama. See oli aeg, mil meil ei olnud mitte midagi,
ei ühtegi rahvarõivast ega midagi. Aga õpilaste
soov oli suur ja nii ta on läinud.
Olete mitme tantsu autor ja tantsupidude
lavastaja. Teil ei ole niisama tantsud, vaid alati
on neis mingi lugu.
Mulle meeldivad mõttega asjad, kui on story –
lugu, mida jutustada. See on põnev. Näiteks kooli
26. rahvatantsupeo kava – pidu toimub aprillis
– on mul praegu juba paigas. Oluline on panna
laulud-tantsud kavas õigesse järjekorda, nii et
need hakkavad jutustama mingit lugu. Tavaliselt
on mul pidude kavade suhtes kindel nägemus.
Mul ei ole tantsujuhi haridust, ent olen valitud
vabariikliku eakate tantsujuhtide ühenduse Kullaterad koosseisu.
Olete ise staažikas rahvatantsija. Tuljakut
tantsite nagu noor mees.
Meie rahvatantsurühmas Virvet, milles ma ise
tantsin, oleme kõik eakad tantsijad, ja kui mingi
tants enam peas ei ole, siis jalgades ta on. Muusika pannakse mängima ja ma oskan tantsida. Ega
asjata ei öelda, et mida Juku ei õpi, seda Juhan ei
tea. Seepärast on minu jaoks täiesti arusaamatu
praegu ühiskonnas üleval olev dialoog, mille järgi
ei peaks lastele andma koduseid ülesandeid. Millal nad siis veel õpivad kui mitte lapseeas?

Milline oli teie enda lapsepõlv?
Olen sündinud Pihkva oblastis Oudova rajoonis sealses Tšernova külas, see oli üks kolmest
eesti külast, mis Tartu rahulepingu järgi Venemaa poolele jäi. 1942. aastal evakueerisid sakslased meid sõja jalust Eestisse. Mu ema suri, kui
olin esimese klassi poiss, vanem vend küüditati
Siberisse ja nii on mind kasvatanud minu keskmine vend. Olin neljanda klassi poiss, kui tulin
temaga Kukrusele elama.
Lisaks tantsutundidele võiksite tõenäoliselt
anda ka kokandus- ja kondiitritunde ning
õpetada härrasmeheks olemist. Teie tortidest räägitakse legende.
Ma ise arvan, et mul tulevad salatid paremini
välja kui tordid. Aga see selleks. Läksin pärast
seitsmendat klassi Tallinnasse mäetehnikumi
õppima ja seal tuli ise endaga hakkama saada,
ise enda riided korras hoida, pesu pesta, süüa
teha. Stipist ei jätkunud väljas söömiseks ja sealt
see kõik on külge jäänud.
Voldemar, te olete suur teatrigurmaan, ega
te naljalt head kontserti või etendust Jõhvi
kontserdimajas koos abikaasa Leili Purega
vahele ei jäta.
Tuleb tõdeda, et viimasel ajal olen vähem käinud. Varem käisime alati, mu sõber oli autoroolis ja nii oli Kohtla-Järvelt hea tulla. Sõber läks
hiljuti manalateele ja nüüd tuleb Jõhvi kontserdimajja etendustele pileteid ostes alati ka taksoraha juurde arvestada.
Mis on elus tähtis?
Tähtis on elust rõõmu tunda. Elu peale ei saa
karune olla, siis karvustab elu sind vastu ka. Kui
suhtud teistesse hästi, siis kohtlevad teised sind
niisamuti.
ERIKA PRAVE

Lauldi Valgre loomingut
Juba 17. korda toimus Tammiku rahvamajas Ida-Virumaa vokaalansamblite ja solistide päev, seekord lauldi Raimond Valgre
meloodiaid.
Osales kuus ansamblit ja seitse solisti, kelle
esituses võis kuulata kahte laulu, millest üks pidi
kindlasti olema Valgre loomingust.
Ka sel aastal anti välja eripreemiaid nii publiku
kui ka žürii otsuste põhjal. Publiku lemmikuteks
olid Tammiku segaansambel ja Kohtla-Järve neiu
Diana Drobot, kelle laulmist saatis kitarril Daniil

Masljakov. Žürii, kuhu kuulusid ka külalisesinejad Rain Simmul ja Allan Jakobi, andis välja
säravaima esineja ja parima Valgre loomingu esitaja tiitli. Säravaima esineja tiitel otsustati anda
kahele ansamblile: Tammiku segaansamblile
(juhendaja Anu Kaljusaar) ja Sillamäe kultuurikeskuse vokaalansamblile Lõoke (juhendaja
Valentina Santšuk). Mõlemad ansamblid esitasid popurrii Valgre lauludest.
Parima Valgre loomingu esitaja tiitel läks
Diana Drobotile.

Otsustati anda veel üks eripreemia isetegemise
eest, selle sai Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi
ansambel. Need tublid noored – Liis Teppe, Lisette Liise Lilleorg, Helen-Kärt Käbin, David Juv
Kogan, Erik Sala ja Boriss Zahharov – õppisid
kõik laulud selgeks ise, ilma juhendaja abita.
Päeva lõpus astusid külalisesinejad Rain Simmul ja Allan Jakobi üles oma kavaga „Raimond
Valgre elulugu”.

Paroodiakonkurss „Sa tundud mulle tuttav”
30. jaanuaril toimus Pillerkaari lasteaias paroodiakonkurss „Sa tundud
mulle tuttav”, mille eesmärk oli julgustada lapsi esinema, arendada neis
loovust ja tuua perekondi lasteaiale
lähemale.
Idee sai alguse lastest endist, kes soovisid õhtuti olla superstaarid ja palusid
selleks õpetajatel Youtube’ist tuttavaid laule lasta. Mänguasjapäeval tõi
üks laps kaasa diskopalli, mis teistele
väga meeldis, ning üheskoos tantsiti
ja lauldi. Sellest väiksest sündmusest
kasvas suur projekt, kuhu kaasati kõik
Jõhvi lasteaiad. Algust sai tehtud juba
suvel.
Osaleda võisid nii lapsed, lastevanemad kui ka õpetajad. Kõik said matkida oma lemmikartisti. Üks eesmärke
oli tuua perekondi lasteaiale lähemale,

mistõttu said kõik ülesande lugu kodus
selgeks õppida ja ise oma kostüümid
valmistada. Sama kehtis õpetajate
kohta, kes üritusel esinesid.
Töötas ka kohvik, mida aitasid täita
Pillerkaari ja Sipsiku maja kokad, lastevanemad ja õpetajad. Kohviku tulu
340 eurot läks Eesti vähihaigete laste
vanemate liidule.
Kolme maja peale saadi kokku 22
esinemist ja 70 esinejat, alates Curly
Stringsist ja lõpetades Seelikuküttidega.
Eripreemia pälvisid Ivo Linnat ja
Urban Symphonyt järele teinud lapsed,
Elsa isa, Sipsikumaja Tsirkus ja Chaplinid, Kalevipoja ja Pillerkaari õpetajad.
Peaauhind võideti Curly Stringsi
paroodiaga laulust „Üle ilma”.
KÜLLI BACHMAN
Pillerkaari rühmaõpetaja

Konkursi võitja Mirtel Paumer. Foto: erakogu
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HELI VÄHK
Ürituse korraldaja

Keskraamatukogu kutsus oma koostööpartnerid
ja usinamad lugejad tänukontserdile, kus esinesid
kandleansambel Kõuekeeled ja naistantsurühm Gevi
ning söödi torti.
Tänusõnad lugejatele võttis kokku raamatukogu
teenindusjuht Tiia Linnard: „Kallid lugejad, me täname
teid ja imetleme teid, sest te jõuate lugeda meist, kes
me siin raamatute keskel töötame, palju rohkem. Ja
me armastame teid, kusjuures täiesti omakasupüüdlikult, sest teieta läheks meil nii, nagu läks Juhan Liivil – teate küll: „Tulin linnast, lumesadu, tööd ei leidnud
kusagilt …” Nii et lugege ikka ja palju. Meie omalt poolt
teeme kõik, et teil oleks siin ilusam olla, et teil oleks siin
mugavam olla, et teil oleks siin huvitavam olla.”
Külalistele avati ka raamatukogu lähituleviku plaane.
Emakeelepäeva puhul tuleb esinema Siiri Sisask, 24.
märtsil toimub aga tasuta raamatute laat, kus kutsutakse kampa ka pillimehed ja Ida-Viru kutsehariduskeskuse noored kokad. 4. ja 5. mail saab Jõhvi keskraamatukogust esimest korda koostööpartner Tartu
kirjandusfestivalile Prima Vista.
Tänuüritusel esines Jõhvi naistantsurühm Gevi, kes
tantsis esimest korda kodulinnas oma uutes rahvarõivastes. Gevi ridades tantsib ka Jõhvi keskraamatukogu
direktor Ingrid Spitz.
JT

Muusikaline sõprussild viis
noored muusikud Soome

Eelmisel sügisel Jõhvis avalöögi saanud muusikaprojekt Nordplus-Junior sai jaanuari lõpus järje Soomes
Keravas, kus kohalik muusikakool võõrustas nädala
jooksul Jõhvi, Ogre ja Kelme noori muusikuid ning
nende õpetajaid.
Igast riigist osales kaheksa õpilast ja kaks õpetajat.
Jõhvi projektigrupi moodustasid viiuliõpilased AnneMari Pruuns, Kerli Tarum, Linda Kasela, Elena Mezelainen ja Ksenia Juusu, puhkpilliõpilased Ivika Karp, Maria
Kuzmenkova ja Anfissa Hartõkainen, klaveriõpetaja
Larissa Šilova ning viiuliõpetaja Ljudmila Tsõgankova.
Nädala tegevusprogramm oli osalejate jaoks äärmiselt tihe – anti koolikontserte, tehti ansambli- ja
orkestriproove ning sinna vahele tutvuti kohalike vaatamisväärsustega. Eriti huvipakkuvaks kujunes Helsingi
linnaorkestri proovi jälgimine Helsingi Musiikkitalos.
Eesti, Läti ja Leedu klaveriõpetajad viisid projektinädala raames Kerava muusikakoolis läbi oma maa
klaverimuusika meistriklasse ning töötasid kohalike
õpilastega.
Projektinädala tippsündmuseks kujunes sarnaselt Jõhviga suur lõppkontsert, kus nii külaliskoolid kui ka kohalikud noored muusikud astusid üles
igaüks oma kavaga ning seejärel juba erinevate
ühendkoosseisudega.
Sama nädala jooksul võtsid partnerkoolid Kelmes
ning Ogres vastu teiste koolide külalisõpetajaid. Jõhvist töötas vahetusõpetajana Kelme muusikakoolis
akordioniõpetaja Jelena Pajuste ning Ogre muusikakoolis klaveriõpetaja Jelena Anufrikova.
MARGIT RAAG
Muusikakooli direktor

Koolilapsed suusatasid
maratonil
Lumepuuduse tõttu kaks aastat pidamata jäänud
Jõhvi koolide suusamaratonil sõideti tänavu kümme
kilomeetrit. Stardis oli 180 koolilast, kes tõestasid,
et oskavad suusatamisest ja tervisest lugu pidada.
„Maratoni eesmärk on kasvatada suusatamise populaarsust koolilaste seas ja pakkuda õppimisele mõnusat
sportlikku vaheldust,” ütles maratoni peakorraldaja,
Jõhvi gümnaasiumi ja põhikooli kehalise kasvatuse
õpetaja Priit Palmet. „Kiitust on väärt nende koolide
õpetajad, kes suusatamist õpetavad – Eestis neid koole
enam palju polegi.”
Alutaguse puhke- ja spordikeskuse korralikel suusaradadel toimunud suusapeol said suusamõnusid nautida peale Jõhvi põhikooli ja gümnaasiumi noorte veel
Järve, Kohtla-Nõmme, Toila ja Iisaku suusatajad.
Nagu alati, olid kõik osalejad võitjad, kuid teistest
kiiremad olid oma vanuseklassis Polina Rjabušenko
(Jõhvi), Laur Palmet (Iisaku), Leivo Luha (Toila), Iris
Nurgamaa (Järve), Mario Kivil (Jõhvi), Maria Kuklinskaja (Kohtla-Nõmme), Martin Kängsepp (Jõhvi) ja Keilis
Karu (Toila).
Õpilaste suusamaratoni traditsioonile pandi algus
tosin aastat tagasi, lumerohkematel talvedel oli distantsi pikkus 20 kilomeetrit.
JT
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PILTUUDIS
Eesti on minu jaoks ilus.
Isegi kui puud on vilus.
Eesti on minu jaoks suur.
Sügaval on minus Eesti juur.
Eesti on minu uhkus.
Minu elu ja minu puhkus.

Tervitame teid
Eesti Vabariigi
100. sünnipäeval.
Elagu Eesti!

Margus Molodtsov
Jõhvi põhikool, 6.c klass
Juhendaja Õnne Kaskema

Vallavalitsus ja volikogu

VEEBRUARIS
TÄHISTAVAD
SÜNNIPÄEVA JÄRGMISED
VÄÄRIKAS EAS VALLAKODANIKUD:

97
Emilia Esolainen

95

Zoya Pekarskaya

94

Natalia Jefremova

93

Galina Strelkova
Arnold Jaanus

92

Anna Vorontsova
Endla Paesalu
Galina Bobkova

Avaldusi saab esitada uue e-PRIA kaudu
19. märtsist 31. märtsini 2018.
AVATUD ON KÕIK KOLM MEEDET:
meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine;
meede 2. Elukeskkonna arendamine;
meede 3. Koostöö ja ühistegevuse arendamine.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg on 15. juuni 2018.
Infopäevad taotlejatele toimuvad:
27. veebruaril kell 12 Toilas vallavolikogu saalis;
27. veebruaril kell 15 Narva-Jõesuus Liivarand SPA hotelli
seminariruumis;
28. veebruaril kell 12 Kohtla-Nõmmel Kohtla-Nõmme
rahvamajas;
28. veebruaril kell 15 Jõhvis Ida-Viru talupidajate liidu majas
Rakvere t 27.

17. veebruar
12. veebruar
24. veebruar
23. veebruar
7. veebruar
16. veebruar
25. veebruar
27. veebruar

24. märtsil kell 13
Jõhvi kontserdimaja kammersaalis
IV Hans Hindpere laulude konkurss Kõnnib kevad ...”

"

Võistlustulle lähevad ansamblid üle Eesti
Avatud Hindpere 90. sünnipäevale pühendatud näitus

Aleksandra Mironova 4. veebruar
Liubov Tolmacheva
Paulina Tallermo
Jevdokia Filippova
Evi Kundel
Alexey Grishin

89

Ekaterina Bronnikova
Vilhelmina Roost
Anastassia Radtšenko
Jelena Järveläinen
Antonina Proškina
Leonard Kapp

88

Linda Ello
Hilda Põllu

87

Zinaida Markina
Aili Jõgisoo
Maret-Mai Višnjova
Linda Kärber
Ivan Govor
Jevgeni Šarapov

86

Ekaterina Kozlova
Anastasia Filippova
Liidia Vassiljeva
Adine Sommer
Aleksandra Jerohno
Meinhard Rebban
Solomon Valdas

85

Aino Holst
Raisa Gryaznova
Zinaida Matus
Vladimir Pribega

6. veebruar
7. veebruar
14. veebruar
18. veebruar
21. veebruar
20. veebruar
1. veebruar
20. veebruar
2. veebruar
5. veebruar
22. veebruar
23. veebruar
15. veebruar
27. veebruar
2. veebruar
3. veebruar
15. veebruar
25. veebruar
27. veebruar
4. veebruar
20. veebruar
3. veebruar
17. veebruar
27. veebruar
16. veebruar

Salma Kabanova
1. veebruar
Vera Prokofieva
8. veebruar
Olga Hütti
11. veebruar
Larissa Tšelobittšikova 18. veebruar
Enna Tabor
19. veebruar
Rita Jegorova
21. veebruar
Margarita Popova
23. veebruar
Tamara Vasilieva
23. veebruar
Sirje Mäesalu
27. veebruar
Jaak Kants
6. veebruar
Jüri Meier
8. veebruar
Vjatšeslav Solovjov 27. veebruar
Liidia Karindi
Anna Safina
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Pilet 3 eurot

3. veebruar
10. veebruar
17. veebruar
20. veebruar
23. veebruar

80

75

Vallavanem Aleksei
Naumkin ja abivallavanem Riina Sooäär
tervitasid Eesti
riigiga sama
vana jõhvilast
Erika Polakest
sinimustvalge
küünlaga.
Polakene uuris
külalistelt linna
uudiseid ja meenutas
esimese presidendi
Pätsu aegu.

Rohkem infot taotlemise kohta leiate kodulehtedelt
www.kirderannik.ee ja www.pria.ee.

91

90

Vabariigi aastapäeva
eel sai sinimustvalge
salli kaela Ida-Virumaalt pärit filmi
lavastaja ja näitleja
ning Amadeuse kino
ristiisa Kaljo Kiisa
auks püstitatud
skulptuur. Samamoodi seoti sallid
kaela veel paarikümnele kujule üle Eesti.

Mittetulundusühing
Kirderanniku Koostöökogu
avab LEADER-meetme
projektitaotluste taotlusvooru

Jaanuaris registreeriti
kaheteistkümne väikese
vallakodaniku sünd:
Julia Bogdanova
Arina Rogovaja
Ksenija Tsikalo
Darina Flotova
Ksenija Kuhhartšik
Arina Sidorenko
Ksenia Prudnikova
Emeli Põld
Martin Heinsalu
Jegor Tsarjov
Daniil Ponomarev
Aleksandr Kurmakaev

Fotod: Erika Prave

14. veebruar
17. veebruar

Vallavanem Aleksei Naumkin, siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor
Kuno Tammearu tutvustasid tuleohutuse projekti Jõhvis. Foto: Erika Prave

KULTUURIKALENDER
KONTSERDIMAJAS
• R, 02.03 kell 19

Igor Mamenko huumoriõhtu
• L, 03.03 kell 19
„Tribuut. Paco de Lucía”.
Barcelona Guitar Trio
• K, 07.03 kell 20
Trad Attack!-i EESTI TUUR
• R, 09.03 kell 19 vokaal
ansambel TENORS Un LIMITED
(Suurbritannia).
Kaastegev ETV tütarlastekoor,
dirigent Aarne Saluveer
• 12.–14.03 kell 10. IdaVirumaa kooliteatrite festival
• N, 15.03 kell 19
keelpillikvartett Fresh
• R, 16.03 kell 17
noortepidu „LIKE BOOM”
• L, 17.03 kell 12
etendus „Saabastega kass”
• T, 20.03 kell 19. Kaunimate
Aastate Vennaskond
„Kaunimad 25 aastat me elus”
• K, 21.03 kell 19
„Ürgmees” (vene keeles)
• L, 24.03 kell 13. Hans
Hindpere laulude päev „Kõnnib
kevad ...”
• T, 27.03 kell 11
laste- ja noorteteater REKY
esitab: „VÄIKE NÕID”
• N, 29.03 kell 19. Huumori
õhtu: Vladimir Danilets ja
Vladimir Moissejenko
• R, 30.03 kell 19
Ari Matti Mustonen: „Savage”

RAEKOJA SAALIS

• P, 11.03 kell 13
eri rahvuste klubi Landõš
• P, 25.03 kell 13
eakate klubi Hõbejuus

TAMMIKU RAHVAMAJAS

• K, 07.03 kell 13
kuldse keskea TANTSUÕHTU.
Tantsuks mängib UNO
KAUPMEES.
Pileti hind eelmüügist 5 eurot,
peopäeval 7 eurot.
Piletid müügil Jõhvi seltsimajas
ja Tammiku rahvamajas

KESKRAAMATUKOGUS

• 14. märtsil kell 14 emakeelepäeval külas Siiri Sisask.
• 24. märtsil kella 10–16
raamatukogu lugemissaalis
TASUTA RAAMATUTE LAAT.
Suur valik eesti- ja venekeelseid raamatuid.
Info tel 337 0773,
raamatukogu@aip.johvi.ee.

NÄITUSED

• LINNAGALERIIS
05.–31.03 Peterburi akvarelliseltsi kunstnike näitus
„Akvarellikevad 2018”.
Näituse avamine 05.03 kell 16.
• KUNSTIKOOLI GALERIIS
kuni 31.03 Aili Vahtrapuu näitus „Sinimaania”.

Jõhvi osaleb tuleohutuse projektis
Siseminister Andres Anvelt ja päästeameti
peadirektor Kuno Tammearu külastasid
Jõhvi vallas elava Tiina kodu, mis on üks
tuhandetest Eesti kodudest, kus on mureks
tuleoht. Päästeameti projektiga „500 kodu
tuleohutuks”, mida rahastab 1,5 miljoni
euroga siseministeerium, aidatakse teiste
seas ka see kodu turvaliseks teha.
Jõhvi vald saab projekti raames ligi 14 000
eurot, millele lisandub valla oma panus. Vallavanem Aleksei Naumkin ütles, et vald osaleb
selles projektis hea meelega. Varasematel aastatel on vald proovinud probleeme lahendada
oma vahenditega.
„Riigi ja päästeameti projekt annab võimaluse jõuda rohkemate abivajajateni,” rõhutas
Naumkin. Tema sõnul ei ole selle aasta eelarves
projektis osalemiseks raha ette nähtud, ent kuna
tegemist on kaheaastase projektiga, siis arvestatakse sellega uue eelarve kokkupanemisel.
Siseminister Andres Anvelt rõhutas, et ohutus ei ole luksuskaup ning ühiskond peab aitama
inimesi, kes end ise aidata ei saa. „On paljulapselisi peresid, puuetega inimesi, üksi elavaid vanureid ja teisi, kelle jaoks käib ise enda turvalisuse
eest hoolitsemine üle jõu. Sellisel juhul peavad
nende elukeskkonna parandamisse panustama
riik ja omavalitsus,” ütles ta.
Tuleohutusprojekt keskendub küttekollete korrastamisele. Just katkised küttekolded
on päästeameti andmetel üks neljast kõige

olulisemast eluhoonete tulekahjude põhjusest.
Tehakse ka elektrisüsteemide uuendamise töid,
parandatakse korstnaid, samuti luuakse erilahendusi puuetega inimestele.
Keskmine summa ühe kodu kordategemiseks
on 3500 eurot.
„Oleme jõudnud tulesurmade ennetamise ja
vähendamisega paigalseisu, millest edasi minekuks on vaja täiesti teistsugust lähenemist. Seepärast investeerimegi koos kohalike omavalitsustega kodude tuleohutuse parandamisse,”
ütles siseminister.
Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu
sõnul on ohutuskultuur tänu ennetustööle
oluliselt paranenud, aga Põhjamaade tasemele
jõudmiseks vajame uusi tegevussuundi, kuhu
on kaasatud laiemalt kohalikud omavalitsused
ja kogukonnad.
„Kümneaastase aktiivse ennetustöö käigus
on päästeamet teinud 83 355 kodunõustamist,
mille tulemusel on tules hukkunute arv vähenenud neli korda ja eluhoonete tulekahjude
arv üle kolme korra,” ütles Tammearu. „Tehes
kodunõustamisi, on meil teadmine, et praegu
vajab tuleohutuse parandamist 5000 kodu.”
Suurimad probleemid kodudes on katkised
küttekolded, hooldamata korstnad, rikkis elektrisüsteemid, suitsuanduri puudumine. Käimasoleva projektiga „500 kodu tuleohutuks” hõlmatakse kõik 79 omavalitsust.
JT
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