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TASUTA

LÜHIDALT VOLIKOGUS
VASTU VÕETUD OTSUSTEST
14. juuni istung
Istungi alguses võttis Martin Repinski tagasi eelmisel volikogu istungil vallavalitsusele esitatud umbusaldusavalduse algatamise taotluse.
Kaia Kaldvee esitas ettepaneku korraldada kuuenda
päevakorrapunkti „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad toidukulu maksumuse kompenseerimine“ esimene
lugemine.
Teet Enok tegi ettepaneku eelnõu päevakorrast välja
jätta, sest lasteaedade hoolekogust on tulnud taotlus, et
asi vajab veel arutamist.
16 poolt- ja 4 vastuhäälega jäeti eelnõu päevakorrast
välja.
Volikogu esimees Niina Neglason ütles, et päevakorrast
jääb välja ka eelnõu valitsuse liikme ametisse nimetamise
ja töötasu määramise kohta, kuna pole vallavanemat, kes
teeks vajaliku ettepaneku.
Niina Neglason edastas volikogu liikmetele alljärgnevad teated: Aivo Tamm astus vallavalitsuse liikme kohalt
alates 30. maist tagasi; vallavanem Aleksei Naumkin astus
alates 14. juunist ametist tagasi; Tamara Luigas on vastu
võetud fraktsiooni Jõhvi – Meie Kodu liikmeks.
Neglason ütles, et kuna vallavalitsuses on ainult üks liige
– abivallavanem Riina Sooäär –, täidab tema seaduse järgi
vallavanema kohuseid.
KINNITATI TEINE LISAEELARVE
Volikogu võttis vastu Jõhvi valla 2018. aasta teise positiivse lisaeelarve kogusummas 234 000 eurot.
„Üksikisiku tulumaksu oli 2018. aasta eelarvesse kavandatud 7 889 500 eurot, arvestades 4,2% kasvu 2017. aasta
tegelikust laekumisest,“ selgitas vallavalitsuse finantsjuht
Küllike Olup. Esimese lisaeelarvega suurendati üksikisiku
tulumaksu laekumise eelarvet 139 900 eurot. 2018. aasta
prognoositav laekumise kasv 10,0% lubab vajalikele tegevustele lisarahastust.
Teise lisaeelarvesse on üksikisiku tulumaksu kavandatud 233 685 eurot. Sellest suurem osa, 228 050 eurot läheb
Pargi tänava rekonstrueerimise lisarahastuseks.
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Arengukavasse oodatakse
ettepanekuid
Vallavalitsuses on ettevalmistamisel valla arengukava ja eelarvestrateegia uuenduste pakett ning kõiki huvilisi oodatakse ettepanekuid tegema.
„Üle vaadatakse kogu dokument ja tehakse vajalikud muudatused. Volikogu peab selle kohta hiljemalt 15. oktoobriks
määruse vastu võtma,“ ütles vallavalitsuse arendusnõunik Rein
Luuse. Töös on 2019.–2025. aasta arengukava ja 2019.–2022.
aasta eelarvestrateegia.
Senine vallavanem Aleksei Naumkin arvas, et arengukava
saab parem, kui eri huvirühmad oma soovidest ja mõtetest teada
annavad. „Koostöös ning arutelu teel saaksime kaasajastada
arengukava ja see annab ka võimaluse koos mõelda, millisena
me näeme oma valda ja linna täna-homme-ülehomme.“
Vallavalitsus ootab ettepanekuid kõigilt huvitatud isikutelt:
eraisikutelt, asutustelt-ettevõtetelt, ühingutelt ja kogukondadelt, kes pole end ühinguna määratlenud, kuid keda ühendab
mingi soov, unistus, mure või idee. Kehtiv arengukava on valla
kodulehel aadressil www.johvi.ee/?q=node/120 ja valla eelarved leiab aadressilt www.johvi.ee/?q=node/136. Vallavalitsus
ootab arvamusi 1. augustini e-posti aadressil johvi@ johvi.ee või
postiaadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi.
Võimalusel arvestatakse laekunud ettepanekutega juba esmases uuenduste paketis, mis esitatakse vallavolikogule augusti
istungil.
JT

Vastuvõtu ühispilt. Foto: Hannes Arus

Tunnustati 61 tublit õpilast
Tänavu pälvisid vallavanema tunnustuse 61 õpilast, kes
osalesid kooliaasta jooksul edukalt maakondlikel, üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel. Kiita said nii lapsed
kui ka nende juhendajad-õpetajad.
„Tean, et head tulemused aineolümpiaadidel ei tule niisama. Selleks peab palju õppima ja tööd tegema. Pjedestaalikohtade nimel
spordivõistlustel tuleb pingutada, on vaja tundide viisi pilli harjutada, et see suurepäraselt kõlaks, või kunstile aega pühendada, et
tulemus oleks parim. Teie olete seda teinud ning seepärast tahan
teid vallavalitsuse nimel tänada,“ ütles vallavanem Aleksei Naumkin vastuvõtule kutsutuile.
Rahvusvahelistel võistlustel oli edukas Jõhvi spordikooli õpilane Helin Müüdla, kes osales Põhjamaade meistrivõistlustel
suusatamises. Jõhvi spordikooli õpilane Pippi-Lotta Enok sai
neljanda koha Balti matšil seitsmevõistluses, kus ta püstitas isikliku rekordi.
Osa vastuvõtule kutsutuid olid väga häid tulemusi näidanud
mitmes valdkonnas – näiteks Jõhvi põhikooli õpilane Robin Lasberg saavutas tänavu esikoha nii maakondlikul geograafia-, bioloogia-, ajaloo- kui ka matemaatikaolümpiaadil.

TUNNUSTATI JÄRGMISI ÕPILASI.
VENE PÕHIKOOLIST Alisa Rodionova, Polina Ignatjevskaja, Konstantin
Luur, Polina Bogens, Maria Ostretsova, Artur Stassenko, Konstantin Zaitsev,
Rita Razvarova, Ljubov Melnik.
JÕHVI PÕHIKOOLIST Helger Orel, Kert Kasemets, Marii-Heleen Maivel, Maximilian Sokolov, Elisabeth Künnapas, Roland Raidma, Voldemar
Dehteruk, Uku Kütt, Robin Lasberg, Reesi Külmhallik, Arina Mironocheva,
Aleksandr Gaitšenja, Maanus Puust, Sirely Veri, Elis Reimann, Laura Lang,
Keility Liis Arju, Paul Pärt, Sandra Puss, Merily Arus, Karl Marcus Oimandi,
Lisette Uustalu, Markus Eensalu, Marii Toomel, Hannaliisa Meder, Karl Erich
Allikmäe, Melania Melter, Deeli Paate, Jasper Jonel Enok, Kamilia Kaiva.
MUUSIKAKOOLIST Darina Šilova, Lisett Pullerits, Janek Kosobutski, Georgi
Samarski, Vassili Korobov, Vera Fedossova, Aleksandr Jakovlev, Maria Kuzmenkova, Ekke Ruutopõld, Theresa Tohver, Aljona Kurtina, Anelina Leiten.
SPORDIKOOLIST Karoliina Käen, Dzintra Lember, Darja Predbannikova,
Anastassia Soonvald, Pippi-Lotta Enok, Helin Müüdla, Kaspar Krauvärk,
Ute Viktoria Liu Yeung.
KUNSTIKOOLIST Kristina Mõisa, Darja Nikolajeva.

Võim vahetus

Martin Repinski.

Volikogu 26. juuni istungil andis senine volikogu esimees Niina
Neglason teada oma tagasiastumisest. Volikogu liige Ilmar Aun
peatas oma volitused kolmeks kuuks ja tema asemel on volikogus Paul Paas. Senine vallavanem Aleksei Naumkin esitas avalduse enda volikoguliikme staatuse taastamiseks.
Volikogu nimetas uueks vallavanemaks Martin Repinski ja määras
tema palgaks 3600 eurot. Seni oli Jõhvi vallavanema palk 2800 eurot.
Abivallavanemaks majanduse alal sai Viktoria Tsventarnaja
(Kohtla-Järve volikogu liige ja osaühingu Ekovir juhatuse liige),
hariduse, spordi, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna abivallavanemaks
nimetati fraktsiooni Jõhvi – Meie Kodu juht Jelena Bezvoditskaja
ning arengu- ja ettevõtlusküsimustega hakkab abivallavanemana
tegelema Max Kaur (aastail 2013–2017 Mustvee linnapea ja praegune Mustvee volikogu liige). Abivallavanemate palgaks määras
volikogu 3000 eurot, mis on 800 eurot enam kui seni ametis olnud
abivallavanematel.
Senine volikogu koalitsioon, kuhu kuulusid valimisliidud Jõhvi
Eest ja Jõhvi – Meie Kodu, lagunes ning uue koalitsiooni moodustasid Keskerakond, Jõhvi – Meie Kodu ja Reformierakond.
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Vallavanem ja
abivallavanem
astusid tagasi
Mai lõpus andis enda tagasiastumisest teada abivallavanem Aivo Tamm,
paar nädalat hiljem tegi samasuguse
otsuse vallavanem Aleksei Naumkin.
Aivo Tamm põhjendas oma otsust
abivallavanema amet maha panna
suure töökoormusega.
„Minu abivallavanemaks asumise
järel jäi majandusspetsialisti koht
täitmata, aga ka see töö tuli ära
teha,“ ütles Tamm. Pärast tagasiastumist jätkab Tamm tööd vallavalitsuse
majandusspetsialistina.
Aleksei Naumkin ütles, et ei taha
jätkata olukorras, kus käib omavaheline poliitiline võitlus.
JT
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Kergliiklustee
Jõhvi–Pauliku tee äärde
Maanteeamet rekonstrueerib Jõhvi–Pauliku teelõiku, sõidutee äärde on rajatud 2,5 meetri laiune
kergliiklustee.
Vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm
ütles, et liiklusohutuse parandamiseks ehitati Jõhvi
linna läbivale lõigule kuni linna piiril asuva viimase
parempoolse mahasõiduni ehk endise teraviljasalveni jalg- ja rattatee. „See muudab sealkandis elavate inimeste jaoks liikumise palju turvalisemaks.“
Maanteeameti kodulehe andmetel rajatakse turvalisuse pärast ja linnalise liikluskeskkonna alguse
rõhutamiseks linna algusesse s-kujuline kurv, mille
eesmärk on anda liiklejale teada liikluskeskkonna,
sealhulgas sõidukiiruse muutumisest.
Jõhvi–Pauliku teelõik on osa rekonstrueeritavast
Jõhvi–Ereda maanteelõigust. Projekti üldmaksumus
on 1 237 000 eurot, tööd peavad valmis olema
septembris ja neid teeb TREV-2 Grupp AS. Eesmärk
on rekonstrueerida teelõigu amortiseerunud kate,
et parandada tee seisukorda, sõidumugavust ja
liiklusohutust.
JT

Pargi tänavale eraldati
lisaraha
Volikogu eraldas teisest lisaeelarvest Pargi tänava
rekonstrueerimiseks veel 228 050 eurot, sest hankel esitatud viis pakkumust olid kallimad, kui vallavalitsus oli enne arvestanud.
„Kuna kõik pakkumused olid kallimad, olime
olukorras, kus tuli küsida raha juurde,“ ütles vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm.
Pargi tänav rekonstrueeritakse viadukti ringristmikust kuni valla piirini kaitseväeosa juures ja tööd
algavad pärast jaanipäeva.
Jõhvi sai majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt Pargi tänava kui transiittee remondiks
935 700 eurot toetust ja eelmise aasta lõpus eraldas volikogu omaosaluse summa 180 124 eurot.
Hankepakkumuste avamise protokolli järgi oli
parim pakkumus koos käibemaksuga 1 325 874
eurot. Arvestades objekti omanikujärelevalve eeldatavat kulu (228 050 eurot), oli vajalik projekti
lisarahastamine.
JT

Vene põhikooli fassaad on muutunud ohtlikuks. Fotod: Kalle Pärt

Vene kooli fassaad korrastatakse
Volikogu eraldas mai istungil valla lisaeelarvest 70 000 eurot vene põhikooli fassaadi
rekonstrueerimiseks, tööd tahetakse valmis
saada selleks sügiseks.
„Kuna kooli ujula ja võimla fassaadilt pudenevad plaadid on ohtlikud, sest võivad kellelegi pähe
kukkuda, tuleb need välja vahetada,“ ütles vallavalitsuse arhitekt Andres Toome. „Praegu on nii, et
võta käega plaadist kinni ja see annab kohe järele.“
Plaatide väljavahetamiseks kuulutas vallavalitsus välja hanke.
Plaatide vahetusel kooli välisilme ei muutu.
Teistmoodi saab olema vaid see, et hoonele paigaldatakse õige, välitingimustesse sobiv plaat,
ütles Toome.
„Raha mõlema kooli fassaadide korrastamiseks
tuli CO2 projektist ning töid ja järelevalvet korraldas Riigi Kinnisvara AS,“ selgitas Toome.
Vallavalitsus saatis eelmisel aastal Riigi Kinnis
vara ASile (RKAS) kirja, milles teatas, et vene

koolile paigaldatud plaadid ei sobi välitingimustesse ning vajavad väljavahetamist. RKAS
vastas, et ehituse ajal ei tuvastanud järelevalve,
et tegemist oleks ebasobivate plaatidega, ning
RKASil ei ole vahendeid, et fassaadi korrastamist
kompenseerida.
2012. aasta sügiseks parandati mõlema Jõhvi
põhikooli soojapidavust, rekonstrueeriti koolide
fassaadid ning eesti kooli katus. Kui eesti kooli fassaad on senini korras, siis vene kooli renoveeritud
välisilme näitas lagunemise märke juba esimese
poole aasta järel ja OÜ-lt Sepmar, kes kooli fassaadi rekonstrueeris, nõuti parandustööde tegemist. Sellest aga ei piisanud. OÜ Sepmar juhatuse
liige Alar Seppern selgitas ajakirjandusele neli
aastat tagasi, mil taas kord fassaadi remonditi, et
koolimajal kasutatud plaadid olid tõenäoliselt praaktoode, sest hakkasid murenema.
Lõpuks osutus probleem nii ulatuslikuks, et
ehitaja ei suutnud enam oma garantiikohustust

täita ega katkiseid plaate välja vahetada ning tellija
oli sunnitud nõudma SEB Pangalt sisse töövõtulepingu täitmisega seotud garantiitagatise 6606
eurot. Paraku ei piisanud sellest summast kõikide
plaatide vahetamiseks.
CO2 projekti raames fassaadi soojustamise ja
renoveerimise tellinud RKASi kommunikatsioonijuht Madis Idnurm ütles meediale vene kooli
fassaadi probleemide ilmnemisel, et RKAS ei saa
väita, et ehitamisel oleks kasutatud valesid materjale, samuti ei saa öelda, et ilmnenud puuduste
taga on ehitaja lohakus.
Jõhvi mõlemad toonased gümnaasiumid kuulusid nende objektide hulka, mis said 2012. aastal
riigi CO2 kvoodi müügist umbes pool miljonit
eurot energiasäästlikkuse suurendamiseks.
RKAS korraldas aastatel 2010–2013 CO2 projekti investeeringuid 540s avaliku kasutusega hoones või hoonekompleksis.
ERIKA PRAVE

Hoolekogu soovib sõimerühma avamist
Lasteaedade hoolekogu andis volikogu fraktsioonide esimeestele teada,
et ei näe vajadust toiduraha osaliseks
hüvitamiseks valla eelarvest, nagu
volikogu seda kavatses, vaid soovib
sõimerühma avamist ja Sipsiku lasteaia hooviala korrastamist.
„Me saame aru, et vallal ei ole rahaga
priisata, ja seda enam soovime, et see
läheks õigesse kohta,“ ütles lasteaedade hoolekogu aseesimees Kadri Rattasepp. „Meie vaatame lasteaedu kui
tervikut ning näeme, et praegu on vajadus avada üks sõimerühm. Niisamuti
soovime, et võimaluse korral tehtaks
korda Sipsiku õueala ning vahetataks

välja elektrisüsteemid nii Sipsikus kui
ka Kalevipojas.“
Rattasepp tõdes, et keegi ei oleks
väiksema toiduraha maksmise vastu,
kui lasteaedades oleksid kõik teised
probleemid lahendatud. „Need pered,
kes vajavad valla abi toiduraha maksmisel, saavad vajalikke toetusi. Selline
vähem raha maksmise jutt on pigem
poliitilise maiguga.“
Arvestades lasteaedade hoolekogu
kirja, võttis volikogu eelnõu, mille
kohaselt kavatseti vanemate osalust
toiduraha maksmisel sügisest vähendada, päevakorrast maha.

SÕIMERÜHMAST
Vallavanema kohusetäitja Riina Sooäär
ütles, et Jõhvi lasteaedades on praegu
kolm eestikeelset ja kaks venekeelset
sõimerühma. Seaduse järgi võib ühes
sõimerühmas olla 14 last, lasteaia hoolekogu nõusolekul on igal aastal lubatud seda arvu kahe võrra suurendada.
„Seekord aga hoolekogu sõimerühma suurendada ei lubanud ja soovib
uue rühma avamist,“ rääkis Sooäär. Ta
sõnas, et aktsepteerib lastevanemate
soovi, ent loodab siiski, et hoolekogu
vaatab oma otsuse üle ja soostub sõimerühma suurendamisega kahe lapse
võrra.

„Minu isiklik seisukoht on, et uue sõimerühma avamiseks pole vajadust. Vajadus on üksikute laste osas,“ ütles Sooäär.
„Oleme kõikidele kohad leidnud liitrühmas, pöördujaid on olnud ainult kolm.“
„Tõsiasi on, et sõimerühmas ei käi
100% lapsi kohal ja nii on aasta sees seal
hoopis vabu kohti.“ Sooäär lisas, et valla
sündimuse statistika järgi ei ole Jõhvis
lähiaastatel tulemas nii palju lapsi, et sõimerühmi oleks juurde vaja.
„Sõimerühm tahetakse teha ruumidesse, kus oli varem abikool. Meie aga
soovime sinna Kalevipoja lastele teha
spordisaali, mis on samuti väga vajalik,“
ütles lasteaedade juhataja Raili Oks.

1. JUULIST ON TASUTA SÕIT
ALLJÄRGNEVATEL MARSRUUTIDEL
Nr 31

Narva – Narva-Jõesuu

Nr 116 Jõhvi – Kuremäe

Nr 43

Kohtla-Nõmme –
Kohtla-Järve – Jõhvi – Iidla

Nr 118 Jõhvi – Pagari – Kuremäe
(K, R)

Nr 111 Savala – Oandu –
Maidla – Kiviõli
Nr 105 Jõhvi – Valaste – Saka –
Kohtla-Järve
Nr 106 Jõhvi – Toila
Nr 107 Jõhvi – Iidla – Puru Haigla
Nr 108 Jõhvi – Voka
Nr 114 Jõhvi – Mäetaguse –
Kohtla-Järve – Jõhvi
Nr 115 Jõhvi – Sillamäe
Nr 904 Narva – Sillamäe

Nr 552 Jõhvi – Avinurme –
Laekannu (T, K, N, L)
Nr 553 Jõhvi – Roostoja –
Laekannu (E, R)

Nr 117 Savala – Kiviõli – Püssi –
Kohtla-Järve – Jõhvi
Nr 99

Aseri – Kiviõli

Nr 1

Iisaku – Jõhvi

Nr 2

Lüganuse – Purtse –
Voorepere

Iisaku – Tudulinna –
Avinurme

Nr 3

Nr 543 Jõhvi – Kauksi – Alajõe
(E,K,R)

Nr 100 Savala – Kiviõli –
Kohtla-Järve – Jõhvi

Iisaku – Remniku –
Alajõe – Lohusuu

Nr 4

Nr 545 Kohtla-Järve – Jõhvi –
Iisaku – Kauksi – Alajõe –
Vasknarva (T, N, L, P, Rs)

Nr 102 Kohtla-Järve – Kiviõli

Ulvi – Kõrvemetsa –
Adraku – Avinurme

Nr 103 Kiviõli – Sonda

Nr 5

Kärasi – Lohusuu –
Avinurme

Nr 546 Kohtla-Järve – Jõhvi –
Kuremäe – Gorodenka
(K, R, P, Ls)

Nr 104 Kiviõli – Kohtla-Järve

Nr 119s Kohtla-Järve – Jõhvi –
Raudi kalmistu – Kuremäe
(suvine)
Nr 503 Narva – Sillamäe – Jõhvi –
Kohtla-Järve (E–R)

Nr 903 Narva – Sillamäe – Jõhvi –
Kohtla-Järve (E–P)
Nr 98

Nr 103a Püssi – Kiviõli – Rakvere
Nr 113 Jõhvi – Avinurme – Ulvi

Allikas: MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

Sipsiku hooviala kohta ütles Oks, et
sealt võeti maha vanad õunapuud, mis
olid ohtlikud seal lennelnud mesilaste
pärast. Samuti kippusid lapsed õunu
laiali loopima.
„Mais vahetasime liivakastides liiva
ära ja kõikidel liivakastidel on katted
peal. Hoovialale lisandusid eelmisel
sügisel mõned atraktsioonid ja seal
on uus sportimisala,“ ütles Oks. Tema
sõnul ei ole Sipsiku hooviala lastele
ohtlik. „Soovime sinna rajada ka kaks
õuesõppe paviljoni, kus lapsed saaksid
tegutseda.“
ERIKA PRAVE

Sulgpalli
seeriavõistlus
Pärast väikest pausi toimunud Jõhvi sulgpalli seeriavõistlus peeti kolmeetapilisena
ja sellel osalesid ka külalised väljastpoolt
Ida-Virumaad.
Kolme etapi kokkuvõttes autasustati kuut
paremat mängijat.
Meeste esikuuik oli järgmine: 1. Juri Krot
228, 2. Ivan Sergeev 216, 3. Dmitri Lvov 204,
4. Aleksei Kreivald 202, 5. Sanžar Magomedagajev 120, 6. Jevgeni Olt 120 punkti.
Naiste esikuuik: 1. Kati Kask 230, 2. Merike
Sirendi 212, 3. Margit Ahu 194, 4. Anna
Romanenko 170, 5. Polina Rjabušenko 158,
6. Anastassia Antošina 128 punkti.
Kokku said punkte 16 meest ja 11 naist.
JT
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TÄNAVUSED KOOLILÕPETAJAD JÕHVIS
Jõhvi gümnaasiumi lõpetajad
Airiin Abel
Serafima Amerhanova –
hõbemedal
Milena Appajeva
Doris-Maria Božen –
hõbemedal
Klimentia Brinkis
Marleen Dietrich
Liselle Egers
Jelizaveta Irval
Elise Jalonen – kuldmedal
Katrin Juhkov
Karl Kaarlõp – kuldmedal
Kertu Karafin
Martin Kängsepp
Markus Kängsepp
Daniil Latt
Britta Signi Merirand
Anna Mitina
Pirjo Neissaar
Liis Peenema
Siim Prave – kuldmedal
Carol Randlepp
Elisabeth-Maria Roosimägi
Maiken Soosalu
Ingrit Toots
Emilia Trejer – kuldmedal
Tanel Tsirp
Annika Vallas – kuldmedal
Äli Väljaotsa
Anna Agejeva – kuldmedal
Hanna-Kristhela Almiste
Anna Dvornik
Anita Eensalu
Aleksandr Frantikov
Martin Jagodin
Karina Jefimova – hõbemedal
Mariin-Heleen Kivisto
Evelin Kojoni
Marta Laht
Maria Larionova
Juta Lensu
Laura Lumi
Helerin Mölder
Alina Nikolajeva
Gerly Triin Nõmmiste
Sandra Nõva
Katrin Puusepp
Rasmus Rebban
Tuule Tuuliki Saluvee
Thomas Sandvik
Sven Eric Seržant
Kairit Siilak
Veronika Terentieva
Silver Tjuljukov
Aleksandr Špakovs
Robin Bogens
Kristiina Juuse
Herta Kaev
Jaak Kask
Remy Laur
Darja Mezelainen
Daniil Mihhailov
Sulev Nõmmeloo
Oliver Objartel
Raiko Palmiste

Jõhvi põhikooli lõpetajad

Kerdu-Katty Pärss
Grete Põdra
Siim Sarapik
Igor Smirnov
Danii-Theresia Velba
Sander Velbaum
Natalia Šmeljova
Arina Barkonova
Valeria Bessedina – kuldmedal
Darja Boltova
Arina Dovlatova
Jakov Golovkin
Maria Gurjanova
Jevgeni Handin
Marina Ignatovitš
Maksim Jerjomenko
Nikita Jevsejev
Anna-Maria Kolessova
Karina Koltsova
Stefan Kuzmin – hõbemedal
Jana Leppo – hõbemedal
Anton Luur
Ilona Makarova
Diana Malinovskaja
Jekaterina Pojarkova –
kuldmedal
Darja Predbannikova –
kuldmedal
Viktoria Prodanova –
kuldmedal
Erko Radik – kuldmedal
Vladislav Rogach
Kristina Sheshukova
Andrei Skrebnev
Janika Smolentseva –
kuldmedal
Nikolai Sokolov
Viktoria Velesevitš
Aleksandra Väginen
Polina Zussi – hõbemedal
Gerda Belobabova
Anna Chelpanova
Evelin Gerne
Milena Hramtsova
Vladislav Jekimtsev –
hõbemedal
Artjom Konkin
Angelina Kravchenko
Maksim Kuzin
Daniil Matvejev
Ingrid Müür
Eerika Müür
Valeria Parinskaja
Arina Petuhhova
Anna Pirogova
Jevgeni Pissarev
Pavel Postnov
Jevgeni Pribega
Kaisa Pungas
Laura Pungas
Alina Razina
Artur Sass
Anneli Tamm
Karina Vasilieva
Leonid Volobujev
Deniss Vorobjov

Kunstikooli lõpetajad
Ksenia Bogatõrjova – kiituskiri
Polina Kapletskaja – kiituskiri
Eeva Laura Linda Koosel
Evelina Leppik – diplomitöö kiitusega
Kristina Mõisa – kiituskiri, diplomitöö kiitusega
Darja Nikolajeva – kiituskiri
Martina Rozanova – kiituskiri
Karina Toots – kiituskiri
Alissa Anissimova – kiituskiri, diplomitöö kiitusega
Aleksandra Kolomijets
Rita Razvarova – kiituskiri
Artur Stassenko – kiituskiri, diplomitöö kiitusega
Konstantin Zaitsev – kiituskiri, diplomitöö kiitusega

Ketly Arju
Toomas Bent
Ksenia Bogatõrjova
Thale Bogens
Dan-Voldemar Dehteruk
Pippi Lotta Enok
Geret Filippov
Aleksandr Gaitšenja
Maria Grinkevitš
Eva Ištšik
Markus Iva
Talis Jakimainen-Põld
David Jurjev
Kelly Kask
Tauri Kibin
Tauno Kingsepp
Kristel Kuldmets
Kaur Kullamäe
Evelin Kuslap
Reesi Külmhallik
Laura Lang
Laura Larens
Erki Lasberg
Henri Lemmats
Hedi Leppik
Maarja Lumiste
Elena Mezelainen
Arina Mironocheva

Melanie Mõttus
Elis-Lisette Mägi
Maribel Mänd
Martin Müüdla
Naomi Niitots
Elen Oolberg
Helger Orel
Mairo Ott
Merit Ott
Erich Pullerits
Roland Raidma
Karl Johannes Rattasepp
Jan Markus Rokka
Helen Rose
Ronja Rostin
Elery Sallert
Simo Sambla
Martin Sarv
Karina Helene Sildnik
Steven Sulg
Gert Svetlanov
Berit Marie Sügis
Kerli Teder
Ines Toots
Rasmus Valgemäe
Kris Viira
Alvar Virolainen
Nikita Volossatov

Muusikakooli bigbänd osales mais Hollandis
Sneekis peetud XIII Euroopa noorte muusikute festivalil, millest võttis osa 6000 noort
muusikut Euroopa muusikakoolide liidu 20
liikmesriigist.
Festivali jooksul anti 30 laval kokku ligi 1000
kontserti.
Eestist osales neli noortekollektiivi, nende
seas ka Jõhvi muusikakooli bigbänd (juhendaja Raivo Kallas). Orkestrile oli see tegevusaja jooksul juba viies kord sel suurüritusel
üles astuda – varem on osaletud festivalidel
Norras, Šveitsis, Ungaris ja Austrias. Sneek on
Hollandi Friisimaa üks suuremaid ja ilusamaid

Vene põhikooli lõpetajad
Dariana Aav
Mark Germonenko
Vladislav Getman
Ilja Handin
Denni Karin
Nikita Kotškin
Ksenia Kudryachova
Karolina Postnova
Polina Šiškova
Marika Sokolova
Daniil Solovjov
Ilaria Antonenko
Jelizaveta Bõtškova
Vladislav Grigoriev
Anastassia Jegorova
Ksenia Korovjonkova
Milana Kozintseva
Elina Kukša
Kristian Kullam
Natalja Listova
Kirill Lobossok
Daniil Maiorov
Daaniel Melnik
Maria Ostretsova
Viktoria Pestrikova
Igors Petrovs
Jana Prostokišina
Kristjan Pulver
Sabrina Rebase
Anastasia Savchenkova
Alisa Skrebneva

Anastassia Soonvald
Allan Tolli
AljonaTširkova
Kristian Burak
Daniil Dubakin
Elina Feiger
Karina Goitš
Aleksandr Grigorjev
Sevastjan Holmski
Alina Ivanova
Mikhail Kazakevich
Kristel Kentem
Kristina Kentem
Ketrin Kobar
Kristina Kovalevskaja
Natacha Filipa
Krukovskaja Calvalheiro
Maria Kuzmenkova
Elliana Leiten
Nikita Merkulov
Aleksei Potaturkin
Nikita Rogatš
Maksim Ruban
Arina Šilman
Veronika Toomik
Toomas Vall
Anna Valtonen
Alina Žandarova
Elizaveta Filonenko
Kirill Ratilovski

Jõhvi muusikakooli VII klassi
lõpetajad – 59. lend
Polina Šuvalova – klaver – kiituskirjaga
Ekke Ruutopõld – klaver – kiituskirjaga
Keith Loide – klaver
Maarja Lumiste – klaver
Maria Kuzmenkova – saksofon
Mari-Nicole Berezovskaja – flööt
Aleksandr Gamanko – üldkultuuriline osakond (kitarr)

Foto: erakogu

linnu, mida iseloomustavad kanalid ja sillad,
jahid ja purjekad. Festivali pealkiri „At the
Watergate“ kujunes linna sümboliks oleva
tuntuima silla järgi. Kogu Sneeki vanalinn,
mis jääb kanalivõrgustiku keskele, muutus
festivali ajal suureks kontserdialaks, kus ringi
jalutades võis kogu päeva jooksul katkematult
kuulata kollektiivide esinemisi nii sise- kui ka
välilavadel.
Muusikakooli bigbänd astus pooletunniste
kontsertidega üles kolmel välilaval. Kaks esinemist toimus Sneekis ja üks Sneeki lähedal
asuvas väikelinnas Bolswardis.
MARGIT RAAG
Muusikakooli direktor

Emad ja lapsed esinesid võimlemispeol
Mai lõpus osales Tartu võimFoto: Maaris Virkus-Peetsalu
lemispeol Ida-Virumaa esindajana ka MTÜ JoogaJõhvikad
grupp, mille koosseisu kuulusid
kaheksa ema koos ühe- kuni kolmeaastaste lastega.
Võimlemisrühm esitas laulu
„Maa tuleb täita lastega“ saatel vanema ja lapse kava, mille
autoriteks on Nele Kimmel ja
Kadri Jukk.
Jõhvikate treeneri Jane Tõnuristi sõnul olid lapsed väga tublid
ja tegid kaasa olenemata sellest,
et päev oli väga pikk. „Oli väga eriline tunne
Tartu võimlemispeo traditsioon taaselustati
esindada oma maakonda sellisel üritusel. See 2012. aastal. Tänavune, seitsmes võimlemisandis meile palju positiivseid emotsioone. pidu oli pühendatud Eesti Vabariigi sajandale
Olen väga tänulik kõikidele emadele ja nende sünnipäevale.
JASPER KÄÄNIK
väikestele lastele, kes üritusest osa võtsid.“

Lapsed tegid teatrit
30. mail käisid vene põhikooli 2.a klassi õpilased külas lasteaias Sipsik ja mängisid seal oma
kevadist lavastust „Maikuu on käes“. Esimest
korda olid väikesed näitlejad sellega laval meie
traditsioonilisel kevadkontserdil.
Esimene näidend, mis õpetaja Hiiega selgeks saadi, oli „Pöial-Liisi“, millega esineti
jõulude ajal.
Kevadises näidendis löövad kaasa kõik õpilased, et saada esinemisjulgust. Kõik vajavad
tähelepanu ja tunnustust ning võimalust end
näidata. See on hea võimalus arendada lastes eneseväljendusoskust ja loovust. Mäng
õpetab arvestama kaaslastega, jälgima nende

esinemist ja tegema koostööd. Laulud saadi
selgeks õpetaja Ingega.
Elevus hinges, mindi lasteaeda, kust suurem
osa sellest klassist on kooli tulnud. See oli nagu
eksam esimesele õpetajale. Ka õpetaja Reedal
oli põnev näha, kuidas nad on kahe aastaga
kasvanud ja arenenud.
Lapsed olid tublid ja vastuvõtt oli südamlik. Pärast seda mindi rühma ja otsiti üles oma
endised istumiskohad. See oli tore, aga tagasi
lasteaeda ei tahtnud küll enam keegi.
ELLU KULLAMÄGI
Vene põhikooli õpetaja

Spordikooli lõpetajad
Carol Randlepp – kergejõustik
Sven Erik Serzant – kergejõustik
Darja Predbannikova – kergejõustik

Jõhvi võistkond ootab liikmeid
Kõigil, kes soovivad Jõhvi valla meeskonnas oma
valitsuste suvemängudel osaleda, palutakse sellest
teada anda ja lisateavet küsida telefonil 529 9432 või
e-posti aadressil helen@johvisport.ee.
Eesti omavalitsuste 43. suvemängud toimuvad 7. ja
8. juulil Läänemaal Haapsalu, Linnamäe, Palivere ja
Pullapää spordirajatistes. Ajakava leiab siit: www.joud.
ee/est/g78s4433.

Bigbänd esines Hollandis

Bigbänd Sneekis.

Võisteldakse 11 spordialal ning parimad linnad ja
vallad selgitatakse välja üle 8000 elanikuga ja kuni 8000
elanikuga omavalitsuste seas.
Mängude kavas on kergejõustik, naiste võrkpall,
meeste võrkpall, mälumäng, petank, kettagolf, tennis,
köievedu, jalgrattakross, orienteerumine ja juhtide
võistlus. Mängude info: www.joud.ee/est/g78s4432.
HELEN MAST
Spordikooli direktor

Väikeste keelekümblejate kevadpidu
17. mail oli vene põhikooli 1.–4. keelekümblusklasside kevadpidu.
Kõikide klasside õpilased olid varakult meisterdanud oma perele kutsekaardid, et kõik saaksid aega planeerida ja peole tulla. Tulijaid oli
palju ja see tegi esinejatele rõõmu. Iga laps tahab
ju näidata, mida ta on õppinud ja harjutanud.
Enne kava algust tervitas kooli direktor Irina
Šulgina kõiki peolisi, eriti emasid-vanaemasid
möödunud emadepäeva puhul, ja rääkis meie
kooli keelekümbluse heast tasemest.
Selle aasta kontsert võttis kokku kevadised
tähtpäevad ja andis ülevaate sellest, mida on
õpitud. Emadepäev oli läbiv teema, millest lugesid ja laulsid kõik klassid.

Kava oli huvitav ja mitmekesine. Lapsed
esinesid laulude, luuletuste, pillilugude,
tantsu ja näitemänguga.
Lõpetuseks tulid kõik esinejad ja õpetajad
publiku ette, et laulda koos õpetaja Inge loodud laulu meie koolist.
Tugev aplaus oli tore tunnustus esinejatele
ja pani peole kordamineku pitseri.
Kõik esinejad olid väga-väga tublid. Suur
aitäh teile kõigile!
Head emad-isad, vanaemad-vanaisad, õedvennad ja sõbrad! Siiras tänu teile, et meid
vaatama-kuulama tulite!
Lapsi toetanud õpetajad
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PILTUUDIS

Mais registreeriti
seitsme väikese
vallakodaniku sünd:

Fotod: erakogu, Erika Prave ja Kalle Pärt

Lysandra-Anett Saar
Rubi Rääk
Amelia Kuusik
Mia Arge
Franko Aun
Jaroslav Smirnov
Kristofer Köök

JUUNIS TÄHISTASID
SÜNNIPÄEVA JÄRGMISED
VÄÄRIKAS EAS
VALLAKODANIKUD:

100

Anna Pinezhko

1. juuni

93
Anna Šteingrebers

4. juuni

92

Galina Voronetskaja
Olga Koivistoinen

91

Maila Karus

90

Ekaterina Semenova
Nina Rassadina
Nina Penezhko
Linda Timusk
Paul Kasemaa
Meinhard Mägi

89

Are Raudoja
Maria Shcheberina
Tamara Izmailova
Ilse Rebane

88

Paulina Mitrjaikina
Jelena Tihhomirova
Nataliya Frolkina
Nadežda Petrutšenja
Anatoly Galynskiy

87

Valentina Kostjukevitš
Galina Galitsina
Elena Ravoit

86

Olga Petrova
Evgeniya Efimova
Alexander Shichkov

85

Õilme Tang
Tamara Mozharskaya
Asta Kütt

80

Maria Obuhhova
Elvi Alt
Tamara Petukhova
Antonina Kolusheva
Jelena Saveljeva
Liudmila Egorova
Sofia Pjastun
Aleksei Kramskoi
Enno Kullus
Rein Moormaa
Sulev Kihu

75

Lembe Loide
Õie Rebban
Tamara Zadvornaya
Antonida Lello
Eili Hiiesalu
Luiza Ulm
Zhulver Dilbaryan
Viktor Petrov

15. juuni
23. juuni
26. juuni
6. juuni
10. juuni
13. juuni
15. juuni
8. juuni
13. juuni
7. juuni
13. juuni
13. juuni
27. juuni
11. juuni
12. juuni
20. juuni
22. juuni
21. juuni
1. juuni
10. juuni
20. juuni
2. juuni
20. juuni
29. juuni
10. juuni
15. juuni
29. juuni
2. juuni
5. juuni
8. juuni
11. juuni
14. juuni
20. juuni
29. juuni
17. juuni
21. juuni
25. juuni
30. juuni
5. juuni
5. juuni
10. juuni
12. juuni
13. juuni
17. juuni
13. juuni
29. juuni

Mängude festival oli
rahvarohke
Lastekaitsepäeval toimunud Jõhvi XII mängude festival oli rahvarohke – seda külastas umbes 600 last ja täiskasvanut.
Selleaastase festivali tõmbenumber oli kahtlemata tasuta karussell,
kus tegid lõbusõitu nii suured kui ka väiksed.
Lemmikuid oli lastel teisigi – põnev oli, et päästeameti töötajad tegid
tõstukiga tõstutrette, ja kuigi festivalipäev oli väga soe ja suvine, sai
jäähokiklubi Everest mängualal jäähokit harjutada.
Kunstikooli kunstisalongis värvisid lapsed Jõhvi linna 80. aastapäeva
auks pilte linna hoonetest ning Maadaami õmbluskojas valmisid laste
endi tehtud seljakotid mängude festivali kirjaga.
Virumaa kolledži eestvedamisel sai 3D-prillidega maailma kaeda ja
arvutimänge teha. Spordikool oli üles seadnud terve sportmängude
ala ning muusikakooli boksis võis harjutada pillimängu. Õpetaja Kristelle Kaarma keemiaõpilaste juhendamisel kasvatasid lapsed topsi sisse
värvilise keemilise aia ning tegid katseid kõrrepilli, õhupalli ja oraga.
Politsei ja maanteeamet seisid hea turvalise liiklemise eest. Selleks
oli ehitatud terve vigurrada, mida sai jalgratastega läbida, ning ajusid
tuli ragistada mitmesuguste küsimuste üle.
Festivali korraldajad MTÜst Tubli Laps ütlevad aitäh kõikidele osalejatele ja kiidavad lapsi – kolm tundi kestnud festivali järel oli festivaliala sama puhas nagu enne algustki. Meie lapsed viskavad kommi- ja
jäätisepaberid prügikasti.
JT

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil
alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti võitu
Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919. Jõhvis
tähistati seda sündmust pärgade asetamisega Vabadussõjas langenute ausamba jalamile ja kindral Aleksander
Tõnissoni ausamba juurde. Peeti kõnesid oma riigi auks.

Tammiku naisrühma ja vallavalitsuse delegatsioon
osales Valgevene sõpruslinnas Pastavõs XXIX rahvusvahelisel folkloorifestivalil. Pildil Tammiku tantsijad koos
Indiast pärit kollektiiviga.

Kuldpulmaliste peol austati seekord nelja abielupaari,
kes käinud koos poolsajandit ühist eluteed. Seekord olid
päevakangelased Tiiu ja Ülo Pedak, Elena ja Vadimir
Polushchenkov, Vilma ja Valdeko Lehtse ning Zinaida ja
Nikolai Klõga.

Juuni keskel toimusid Jõhvis lahtised meistrivõistlused
sportaeroobikas, kus osales sadakond võistlejat. Fotol
edukalt esinenud spordiklubi Twist Crew sportlased.

Linnalaager Jõhvika lapsed avasid hooaja
Keskväljakul tantsides.

22. juuni tormituul lõhkus linnas puid.

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise
inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes
hooldab oma sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde, vend, poolõde, poolvend, ema,
isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi
kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või
kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.
Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

12., 19. ja 26. juulil kell 18 orelimuusika pooltund.

Ameerika muusikalised saadikud Wings of Dixie

JÕHVI TEATAJA

Jõhvi kesklinnas iga-aastane

rahvusvaheline festival-laat
«Slaavi Valgus» –

«Sõnajalaõis».
6.juulil esinevad:

Svjata Vatra

M i hk li k i ri k us

Foto: erakogu

Wings of Dixie (tõlkes „Dixie tiivad“)
toob teieni Ameerika traditsioonilise
diksiländi. Nende repertuaaris on
nii rahulikku kui ka särtsakat muusikat, mis meenutab sooja ja niiske
Mississippi jõesadama New Orleansi
õhkkonda, kust see muusika kord
alguse sai.
Wings of Dixie on ainus omataoline ansambel, mis esindab Ameerika
Ühendriikide Euroopa õhujõude ning
on esinenud juba rohkem kui 15 aastat.

6. ja 7.juulil

Lisapuhkus

Wings of Dixie esitab traditsioonilisel viisil selliseid lemmikpalasid nagu
Wings of Dixie
„Bourbon Street Parade“ ja „South
kontsert
Rampart Street Parade“, aga ka rahu5. juulil kell 13
likke ja leebeid lugusid nagu „St. James
Jõhvi Keskväljakul
Infirmary“ ja „Basin Street Blues“.
Kui lisada siia veel plaksutama ja
Kontsert on tasuta ning
kaasa liigutama panev ragtime ning
toimub koostöös
kõige tipuks tõeline paraadisaba tantJõhvi vallavalitsuse,
suseltskond loo „When the Saints Go
suursaatkonna
Marchin’ In“ taustal, siis saamegi džässi Piletid USA
on müügil
Piletimaailmas ja Piletilevis.
ja Jõhvi kontserdimajaga.
– tõelise New Orleansi muusika!

Eesti

Dobra notš

Sankt-Peterburg

Kolumbus Kris
Eesti

7.juulil esinevad laval non-stop režiimis estraadi legendid,

vinüüli tähed: Venemaa imehääl Albert Asadullin,
Venemaa kristallhääl Marina Kapuro, laulja ja rockmuusik
Anatoli Aljošin (ansamblite «Vesjolõje rebjata“, „Tsvetõ“,
„Araks“ eks-solist), Vladimir Kuklin (ansamblite «Golubõje
gitarõ“, „Plamja“, „Pojuštšije serdtsa“, „Akvareli“, „Doktor
Watson“ ansamblite eks-solist), Igor Oﬁtserov (ansabmbli
„Pojuštšije serdtsa“ eks-solist), Mihhail Dolotov (ansambli
„Pesnjarõ“ eks-solist)

«Поющие гитары»

«Добры молодцы»

«Здравствуй, песня»
Sel aastal, nagu ka
möödunud aastal
ühineb meiega
lõbustuspark
«Bengts-tivoli».
Töötavad kõik
traditsioonilised
festivali
väljakud, muuhulgas külastajatele
meeldima hakanud Ladus lagendik.

Tere tulemast «Sõnajalaõie» festivalile!
Организаторы: «ИНФОРИНГ», «УНИФЕСТ»
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