Turniir
„Kolm kangelast“
2018

Ruzana
Gubaydullina: mind
innustab armastus
maailma vastu

Paigaldage
vingugaasiandur ja teie elu
on turvalisem

Lk 2

lk 4

lk 5

JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht

Nr 11 (182) november II 2018

tasuta

Saigi valmis: Jõhvi vene põhikool on taas „rivis“

Uudised
Tähistati
Isadepäeva
11. novembril Kontserdimajas
toimus iga-aastaseks heaks
traditsiooniks saanud „Jõhvi
laste isadepäev». Majas
oli kolme tunni jooksul
võimalus vaadata kultuuri- ja
huvikeskuse lastekollektiivide
kontserti, meisterdada,
mängida lõbusaid mänge,
võistelda, hüpata batuudil ja
teha muid vahvaid tegevusi.
Kohvik Noot korraldas pannkoogimeisterdamise töötoa.
Viru pataljon andis võimaluse
tutvuda soomukiga ja sõdurivarustusega.

Jõhvi valla
esindajad kohtusid
Eesti Töötukassa
töötajatega
15. novembril pärast remonti avas Jõhvi põhikool õpilastele oma uksed. Uuenenud hoone
avamisest võttis osa haridus- ja teadusminister
Mailis Reps. Rohkem kui 500 last saavad nüüdsest õppida kaasaegsetes ja kvaliteetsetes õppetingimustes.
„Ma olen väga rõõmus, et Jõhvi vene põhikooli õpilased ja
õpetajad saavad endale kaasaegse õppekeskkonna, milles
on vahva õppida ja õpetada,“
ütles Reps ja lisas, et kohalik
koolivõrk viiakse vastavusse
piirkonna vajadustega. „Ma
usun, et tulevikus kasvab sellest koolist välja veel palju
põlvkondi õnnelikke lapsi,“
sõnas minister.
Riik on koolivõrgu korrastamisele pööranud viimastel aastatel suurt tähelepanu.
Omavalitsused, mis loobusid
gümnaasiumide
pidamisest
või omavalitsused, kus juba oli
riigigümnaasium, võisid teha
avalduse saamaks vahendeid
koolihoonete ehitamiseks või
renoveerimiseks. Projektid sisaldasid ettepanekuid, kuidas
muuta koole õppimiseks hubasemaks ja senisest säästlikumaks. Jõhvi vene põhikool
sai abiraha eelmise aasta põhikoolide korrastamise konkursi

Kogu tehnosüsteem oli amortiseerunud, peale selle avanes
enamik aknaid päikese poole,
tänu millele tekkis „saunaefekt“. Sellepärast oli vaja kõik
viia vastavusse euronõuetega,“
rääkis Jõhvi põhikooli direktor
Irina Šulgina (pildil).

käigus, mille viis läbi sihtasutus Innove.
Kõigepealt oli vaja lahendada
küsimus, kuhu panna õpilased ajutiselt õppima. Lahendus
leiti – õpilased koos pedagoogidega alustasid eelmise aasta
detsembris õppetööd Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses.
Tasub märkida, et renoveerimiseks vajalike ettevalmistustööde peale kulus kaks ja pool
aastat. Põhikooli hoonel täitus
2015. aastal 40 aastat ja selleks ajaks oli selge, et hoone
on amortiseerunud ning vajab
hädasti renoveerimist, et vastata kaasaja nõuetele.
„Tegime eelnevalt ära suure
töö. Valmisid kõikvõimalikud
ekspertiisid hoone tehnilise seisukorra kohta, kuna eelmistes
tingimustes, mil võeti kasutusele erinevaid kaasaegseid
tehnilisi lahendusi, ei pidanud
elektrisüsteem
koormusele
enam vastu ja osa süsteemidest
ei töötanud täisvõimsusega.

Kooli esindajad valisid pikka
aega koolile sobivat projekti. Selleks külastasid nad teisi
omavalitsusi, kus põhikoolid
olid juba uuendatud. Sealt tutvusid nad projektilahendustega
ja pidasid nõu spetsialistidega.
Finantseerimise poolelt kujunes
üheks nõudeks kogupinna
vähendamine. Tänaseks on koolihoone jagatud kaheks ja hoone
teise poolde seab end sisse Jõhvi
kultuuri- ja huvikeskus.
„Jah, pidime koomale tõmbama ja muidugi tahaks rohkem
vaba ruumi,“ naeratab kooli direktor. „Kuid ka meie käsutuses olevad neli tuhat ruutmeet-

rit oleme kujundanud selliselt,
et lastel oleks mugav õppida ja
puhata.“
Jõhvi põhikooli hoone planeeriti
varasemaga võrreldes ümber –
nüüd on kahel korrusel olemas
avatud ruum, kus saab läbi viia
õppetegevust. Ruumi võideti
juurde raamatukogu arvelt, mis
viidi üle soklikorrusele.
Muutus kooli sissepääsu asukoht. Endist Narva maantee
sissepääsu kasutavad nüüd basseinikülastajad. Uus sissepääs
on uhke ja avar ning see asub
ehitusmaterjalide poe poolel.
Nagu öeldud, viidi õpilased
remondi ajal üle Ida-Virumaa
kutsehariduskeskusesse. Direktori sõnul tundsid õpilased end seal väga hästi. „Neile
meeldis seal, sest see oli midagi uut ja huvitavat. Neile meeldis, et nad olid terve päeva
ühes keskkonnas. Lastel tekkis
oma suhtlemisala ja pika vahetunni ajal said kõik kooliõpilased ühel ajal koos süüa.
Lastele see nii meeldis, et me
tahame vaadata üle kogu vaheaegade korralduse ja võimalusel teha ühe suure vahetunni, et
oleks aega vabaks suhtluseks,“
jagas Irina Šulgina oma plaane.
Mis siis mahukate renoveerimistööde käigus peale kommunikatsioonide paigaldamise

ja klasside remondi veel muutus?
„Saime poistele väga kvaliteetsed ja hästi planeeritud
töötoad, tüdrukutele käsitöö ja
kodunduse tundideks sobivad
ruumid, mis asetsevad eraldi
plokkidena – kööginurkadena,
kuid mis on ühendatud üheks
ruumiks.
Poistel on nüüd võimalik töödelda metalli ja teha
puidutöid kaasaegsete seadmetega, näiteks on töökohtadel spetsiaalsed tolmuimejad.
Valmis kaasaegne laboratoorium loodusainete õppimiseks,
kus on olemas kõik vajalik, et
lahendada praktilisi ülesandeid,“ sõnas direktor.
Huvitavaid fakte
Jõhvi põhikooli renoveerimine
läks maksma 3 430 543 eurot,
millest 2 915 581 eurot eraldas Euroopa Regionaalarengu
Fond. Kohaliku omavalitsuse
kanda jäi 514 581 eurot.
Hoones paiknev õppekeskkond vastab kaasaegsetele
tingimustele ja arvestab keele
süvaõppe metoodikat. Tänu
sellele saab täita õppeprogrammis seatud tingimusi
ja arendada uut lähenemist
õppetööle.
Jevgenia Parv

Jõhvi Vallavalitsuse
eestvedamisel toimus 12. novembril 2018 vallavalitsuses
koostöökohtumine Eesti
Töötukassa Ida Virumaa
osakonna esindajatega.
Kohtumisest võtsid osa
töötukassa Ida Virumaa
osakonna juhataja Anneki
Teelahk, Jõhvi büroo juhataja
Alli Pertel, vallavanem
Martin Repinski, volikogu
esimees Eduard East,
abivallavanemad Jelena
Bezvoditskaja ja Max Kaur
ning valla sotsiaalteenistuse
töötajad. Kohtumise
eesmärk oli töötukassa
ja vallavalitsuse vahelise
infovahetuse tõhustamine ja
erinevate koostöövõimaluste
täpsustamine.
Anneki Teelahk tegi ettekande
tööturu hetkeseisust ja
töötukassa poolt pakutavatest teenustest.
Ühiselt arutati erinevaid
kitsaskohti ning pakuti
välja koostöölahendusi.
Kohtumise lõpus lepiti
kokku probleemsemad
teemad, millega lähitulevikus
koos edasi tegeleda –
sõltuvushäiretega inimeste
tööturule integreerimine,
hõivamata (ei õpi ega
tööta) noorte tugisüsteemi
rakendamine, töö pikaajaliste
töötutega ning juhtumipõhine
töö valla sotsiaalteenistusega.
Järgmine koostöökohtumine
korraldatakse jaanuaris 2019.
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Vallavolikogu 22. novembril toimunud istungil
võeti vastu mitmeid elanikele olulisi otsuseid.
Päevakorras oli üle kahekümne punkti, mille
hulgas olid valla haridusasutuste põhimääruste
muutmine ja lisaeelarve vastuvõtt, aga samuti
ka korteriühistute territooriumil paiknevate
laste mänguväljakute finantseerimine.
Kõige rohkem pälvis arutelu ja sai opositsioonilt kriitikat küsimus vallavalitsuse koosseisu suurendamise kohta. Volikogu otsusega lisandus vallavalitsuse koosseisu veel üks liige – Aleksei
Naumkin, kes vallavolikogu esimehe Eduard Easti sõnul hakkab
tegelema valla probleemide lahendamisega, mis jäävad praegusel
ajal kolme abivallavanema kompetentsist välja.
„Meil on selliseid küsimusi palju – alates nendest, mis puudutavad
meie valla maaelu ja selle valdkonna vastavaid projekte, lõpetades vallaelanike ohutust puudutavate küsimustega, mis hõlmavad
mitut valdkonda, nende seas sotsiaalset, haridus- ja majandusvaldkonda,“ kommenteeris vallavolikogu otsust Eduard East.
Vallavanem Martin Repinski rõhutas, et vallavalitsuse liikmete
arvu suurendamises ühe liikme võrra ei ole midagi erilist. Vallavanema arvates on tegemist vallavalitsuse töö optimeerimisega,
mis annab võimaluse pöörata tähelepanu lisaks olemasolevatele
veel teistelegi küsimustele ja probleemidele, mille lahendamisest
võidavad lõppkokkuvõttes elanikud.
„Töötame tulemuse nimel. Toon selle kohta ilmeka näite: 2018.
aasta lõpus on meil planeeritud investeerida üheksa miljonit eurot. Sellega seoses väheneb aasta lõpuks meie krediidikoormus.
See tähendab, et selle aasta jooksul ei võtnud vald laenu, vaid
maksis laenud tagasi ja tegeles investeerimisega,“ lausus Martin
Repinski, viidates ka kärale, mille tekitas ajaleht Põhjarannik kritiseerides Jõhvi vallavalitsuse koosseisu suurenemist.
Tasub märkida, et vald esitas ametliku kaebuse Põhjarannikus
varasemalt ilmunud loo kohta, milles Jõhvi lasteaia töötaja vallandamise kohta ilmunud info oli esitatud ebakorrektselt.
Veel üks küsimus puudutas rahvaküsitluse korraldamist. Küsitlus
leiab aset järgmise aasta jaanuaris. Vallaelanike käest küsitakse,
kas nad toetavad Jõhvi staatuse muutmist linnaks, nii nagu see
oli varasemalt.
Oluliseks küsimuseks on ka riigile kuuluvate maade taotlemine
üleandmiseks kohalikule omavalitsusele. See on seotud sellega, et omal ajal, kui viidi läbi maareform, jäi osa maadest riigile, hoolimata sellest, et need asusid Jõhvi valla territooriumil
ja neil paiknesid majadevahelised teed. Vallavolikogu esimehe
sõnul tekitab see probleeme teede hooldamisel ja raskendab korteriühistutel laiendada omaenda territooriumi.
„Kui korteriühistud tahavad näiteks suurendada parkimisala,
peavad nad selleks maa riigilt välja ostma. Kui kinnistu antakse
üle omavalitsusele, saab omavalitsus teha paindlikumaid otsuseid, andes näiteks maa ühistule tasuta kasutamiseks,“ selgitas
Eduard East.
Vallavolikogu istungil võeti vastu veel üks elanikele oluline otsus, mis puudutab Jõhvi vallas korterelamute territooriumidele
mänguväljakute rajamise finantseerimist ja selle tingimusi. Kuna
otsus on vastu võetud, saavad korteriühistud pöörduda kohaliku
omavalitsuse poole sooviga saada toetust hoonete juurde rajatavate laste mänguväljakute ehituseks.
„Kord on järgmine: eelarve raames oleme planeerinud mahu,
mille piires saame nendele töödele kulutada. See tähendab, et
meil on kindlaksmääratud hulk laste mänguväljakuid, mida meil
on võimalik toetada. Saame tegutseda eelarve piires ning ei tohi
seda ületada, kuid kui soovijaid on palju, siis jätkame sellega
järgmisel aastal ja nii edasi,“ rääkis volikogu esimees.
„Vald finantseerib mänguväljakute ehitust suurusjärgus 50 protsenti, ülejäänud 50 protsenti on korteriühistute omafinantseering,“ lisas East. „JT“
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Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp
Trükk: trükikoda TRÜKIS

Turniir „Kolm kangelast“ 2018
27. oktoobril toimus Jõhvis neljas rahvusvaheline harrastajatele mõeldud Jõutõstmise turniir
„Kolm kangelast“, mis oli pühendatud isamaa
kaitsjatele ja järeltuleva põlvkonna kasvatamisele.
Tänavune jõutõstmise sportlik ülevaatus oli pühendatud
Lätist pärit Sergei Lobõntsevi mälestuseks, kes tegi palju
dopinguta spordi heaks. Sergei
pani ala arengusse palju oma
teadmisi, jõudu ja aega. Võistlustel viibis tema abikaasa
Jelena Lobõntseva, kes võttis
osa sportlaste autasustamisest.

EV 100 aastapäevaga paralleelselt tähistati spordiklubi
DARS 10ndat tegevusaastat
ja viidi läbi Jõhvi meistrivõistlused jõutõstes (Powerlifting &

Single). Turniiri auväärseteks
külalisteks olid volikogu esimees Eduard East ja abilinnapea Max Kaur.
Enne võistlusi tunnustati Eesti
sportlasi, kes tegid suurepärase
etteaste maailmameistrivõistlustel WDFPF Single Lift,
mis toimus Maltal 1.-3. juunini käesoleval aastal. Tallinlasest Nikolai Bleskovist sai
suvel kahekordne maailmameister varustusega kükis ja
jõutõmbes (Squat & Deadlift).
Lamades suruja Arvet Heinsoo
Lüganuse vallast võitis varustusega jõutõmbe. Nende tulemused märgiti ära eriauhindadega, milliseid loodetakse
jagada ka järgmistele maailmameistritele.
Turniiri võitis Mati Järve
Lüganuse vallast, kes tuli Jõhvi valla meistriks varustuseta jõutõstmises (Powelifting,
Uq), rõõmustades ennast ja teisi kohalviibijaid oma 77. aasta

sünnipäeva eel (kaalukategooria kuni 90 kg). Varustusega
jõutõstmise (Eq) võitis Ivan
Kaverin Narvast.
Lamades surumises (Bench
Press, BP) polnud vastast
Lüganuse valla esindajale,
39-aastasele Oleg Bõstrovile.
Kaalukategoorias 110 kg fikseeriti tema tulemuseks 160
kg. Igor Poljakov (klass M-4)
Kohtla-Järvelt oli parim varustuseta lamades surumises

65 kilogrammiga kuni 67,5
kg kaalukategoorias. Ta aitas
ka kohtunike poolelt ja julgestas sportlasi koos A. Lindiga.
Vanemkohtunik oli A. Golov,
vahekohtunik ja võistluste korraldaja S. Dermeljov.
Sergei Dermeljov,
korraldaja, üks kõige „puhtamaid“ sportlasi Eestis,
18-kordne maailmameister,
EDFPFi president

Vastulause: Vallavalitsuse häälekandja ja
ebaaus konkurents
Foto: Matti Kämärä
(Põhjarannik)

Volikogu istung:
ülevaade olulisematest
otsustest

ERIK GAMZEJEV, ajalehe
Põhjarannik peatoimetaja
Tore, et Jõhvi vallavalitsuse häälekandja Jõhvi Teataja pühendas
viimases numbris juhtkirja erameedia ja munitsipaalmeedia
erinevuste lahkamisele. Kahju
vaid, et see sisaldas mitmeid
tegelikkust moonutavaid ja avalikkust eksitavaid väiteid.
Juhtkiri püüdis jätta muljet, et
vallaleht tegeleb elanike ausa
informeerimisega, aga eralehed “vahu üles kloppimise” ja
faktide moonutamisega. Kuigi
eralehti ilmub mitmeid ja Jõhvi
piirkonnas kuuluvad neist kaks
näiteks Jõhvi praeguse võimukoalitsiooni poliitikutele, pidas
vallavalitsuse häälekandja vajalikuks nimetada vaid Põhjarannikut, mis pole võimude
ega ühegi erakonnaga seotud.
Püüame juba mitu aastakümmet
teha kohalikku ajakirjandust
ausalt ja erapooletult ning parimal võimalikul moel. Oleme
pälvinud selle eest ka päris palju
tunnustust, millest kõige olu-

lisem on, et Põhjaranniku paberlehel on Eesti Lugejauuringu kohaselt üle 60 000 lugeja, kellest
33 000 on püsilugejad.
Ainuüksi tänavuse novembri
kolme nädala jooksul on Põhjarannikus ilmunud üle 80 Jõhviga
seotud artiklit. Uutest arengutest
ettevõtluses, avatud näitustest,
raamatute esitlusest, kohalikust
poliitikast ja kommunaalmajandusest, Jõhvi õpilaste ettevõtlikusest, vene põhikooli avamisest pärast põhjalikku remonti,
spordisaavutustest, portreelugusid Jõhvi inimestest ja ajaloost, paljudest kontserdimajas
toimuvatest üritustest, jaganud
eelinfot eelseisvatest sündmustest ja nii edasi.
Nimetada seda tööd “vahu üles
kloppimiseks” on vallavalituse
häälekandja poolt paremal juhul
lihtsalt asjatundmatu või siis
teadlikult pahatahtlik.
Vale on ka valla häälekandja
väide, et kui riiklik asutus või
omavalitsus soovib jagada infot
eelseisvate muutuste kohta, siis
on seda võimalik Põhjarannikus
teha vaid raha eest. Põhjarannikus on ilmunud kümneid lugusid
nii liiklus- kui tuleohutusest,
ümberkorraldustest
kommunaalmajanduses, vallavalitsuse
juhtimises ja kõikvõimalikes
muudes küsimustes. Iseasi on
kampaaniad, tänuavaldused või
ametlikud teadaanded, mille eest
tuleb igal pool maksta. Näiteks,
kui vallavalitsus soovib tänada
tublisid inimesi lillekimbuga,
siis ostetakse see ikka lillepoest,
aga ei hakata ise aiandit rajama.
Põhjaranniku arvamusküljed on

olnud alati avatud vallaametnike ja poliitikute sisuliste mõtete
ja seisukohtade jagamiseks. Nii
praegune vallavanem Martin
Repinski kui volikogu esimees
Eduard East on saanud seda
võimalust erinevatel aegadel
päris ohtralt kasutada. Samamoodi on alati võimalik asjakohase vastulausega ja argumentidega juhtida tähelepanu
võimalikele möödalaskmistele,
mida sellise hulga lugude juures
ikka vahel ette võib tulla.
Avalikkust eksitav on ka väide,
et vallaleht on tasuta. Ei ole tasuta - selle maksavad sundkorras
kinni kõik valla maksumaksjad.
Viimasel vallavolikogu istungil
suurendati tänavuse aasta kaheks kuuks vallalehe seniseid
kulutusi enam kui 8000 euro
võrra. Arvestades, et varem oli
tänavuses vallaeelarves vallalehele planeeritud 23 000 eurot,
siis saab siit tuletada, et alates
novembrist, kui ajaleht suurendas ilmumissagedust, on selle
igakuised kulud suurusjärgus
5000 - 6000 eurot kuus, mis
teeb edaspidi aasta peale 60
000 - 70 000 eurot. Olen Jõhvi
maksumaksjana seda meelt, et
selle raha eest saaks Jõhvis teha
märksa vajalikumaid asju kui
anda välja vallalehte.
Kui vallajuhtidel oleks tõepoolest valla elanike informeerimise mure siiras, siis tasuks esmajoones avaldada võimalikult
palju vallaga seotud infot valla
kodulehel: eelinfo vallaametnike töönädala kohta, vallavalitsuse istungite kommenteeritud
päevakord, tehtud otsuste põh-

jendused, eelnevad selgitused
uute ametnike palkamise, avalikustada kulutusi üksikasjalikumalt
ja nii edasi. See maksaks tunduvalt
vähem kui vallalehe välja andmine.
Rahast veel. Oma tegevusega annab Põhjarannik tööd 25
inimesele. Oleme tänavu 9 kuuga tasunud tööjõumakse 125 000
eurot. See raha on läinud pensionide maksmiseks, haigekassale, riigieelarvesse ja ka Jõhvi
eelarvesse. Võrdlusena (sugugi
mitte etteheitena) olgu märgitud vallavanema üle riigi kuulus
Konju Kitsefarm on sama perioodi jooksul tööjõumakse tasunud ligikaudu 6500 eurot ehk
18 korda vähem.
Eeldan, et vallavõimude huvi
peaks olema kohaliku ettevõtluse toetamine, aga mitte avaliku raha toel kõlvatu konkurentsi
pakkumine, mis vallalehe väljaandmise ja seal reklaamimüügiga paratamatult kaasneb.
Vallalehe juhtkirjas kõlanud
üleskutse eluterveks konkurentsiks on igati teretulnud. Ainult,
et aus konkurents saaks toimuda
vaid siis, kui ajalehe väljaandmiseks makstakse avalikku raha
ka teistele turuosalistele. Kui
Jõhvi Teataja saab iga kuu kahe
numbri väljaandmiseks 5000
eurot, siis Põhjarannikule tuleks
sama loogika põhjal 13 numbri
kirjastamiseks valla poolt maksta iga kuu ligikaudu 30 000 eurot. Kuna see on ebareaalne, siis
oleks mõistlik lõpetada ka vallalehe rahastamine või vähemasti mitte rääkida sel puhul ausast
konkurentsist.
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Fotouudis

President külastas Ida-Virumaa töövisiidi käigus
ka Jõhvit
President Kersti Kaljulaid töötas ühe nädala Ida-Virumaal.
Jõhvis külastas president 16.
novembril kohalikku politsei- ja piirivalveüksust ja Ida
päästekeskust nende ühises
hoones.
Enne seda kohtus riigipea 12.
novembril Ida-Eesti pommigrupi liikmetega ja käis Viru
vanglas.
Peale selle külastas president
Kaljulaid Ida-Viru keskhaiglat,
mööbliettevõtet TNC-Components ja kohtus Kohtla-Järve
linnajuhtidega. Mitmed kokkusaamised leidsid aset Narvas.
Fotol on President Kersti
Kaljulaid külas Ida päästekeskuse päästjatel ja töötajatel.

Suur kauba- ja meelelahutuskeskus sai nurgakivi
20. novembril asetati pidulikult nurgakivi Jõhvi Pargi keskusele, millest saab
piirkonna suurim kauba-,
meelelahutus- ja spordikompleks.
Ehituse esimese etapi
käigus on plaanis rajada
kauplemiskohad,
kino,
spordisaalid ja laste mängutoad. Teise etapi käigus
valmivad jäähall, veekeskus ja hotell.
Nurgakivi sisse müüritud
silindrisse asetati ajalehe
Jõhvi Teataja värske number.
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Ruzana Gubaydullina: mind innustab
armastus maailma vastu
Jelena Skrebneva juhitava Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse vokaalkursuse
YeS õpilane Ruzana Gubaydullina osales novembris kahel mainekal
muusikafestivalil, millelt tõi mitu auhinda. Konkursil „Mina suudan“ (festival „Kuldne Praha“) pälvis Ruzana esimese laureaadi tiitli, konkursil
„Crystal Star“ grand prix.
„Kahel konkursil, millel
osalesime, olid esindatud kollektiivid Ukrainast,
Valgevenest, Iisraelist, 11
Venemaa linnast, Tšehhist.
Konkurssidel oli mitu nominatsiooni: tants, kunst ja
vokaal. Ühel neist võistlustest
saime sõpradeks Krasnodari
tantsukollektiiviga, kes haaras
publikut ja kelle esinemiselt
ei saanud lapsed silmi ära.
Konkursil Crystal Star võitis
see kollektiiv grand prix tantsude ja Ruzana vokaalikategoorias,“ rääkis vokaalringi
YeS juhendaja Jelena Skrebneva, tänades kultuuri- ja huvikeskust ja Jõhvi vallavalitsust rahalise toetuse eest, tänu
millele oli võimalik konkurssidest osa võtta.
Rääkides Ruzanast, toonitas Jelena Skrebneva tema
head muusikalist maitset
ja töökust. „Pärast esimest
konkurssi Prahas korraldati
juhendajatele „ümarlaud“,
kus asjatundlik žürii andis
kõigile etteastetele hinnangu.
Mul oli väga meeldiv kuulda,
kuidas Ruzana esinemist kiideti kui säravat, terviklikku
ja hästi läbimõeldud etteastet – laul, riietus ja liigutused
moodustasid terviku. Ühtlasi
toodi välja Ruzlana vokaalsed
võimed ja tema võime häält
valitseda. Peale selle, et tal
on suurepärased vokaalsed
võimed, on ta mulle ka suur
abiline laste organiseerimisel
konkurssidel ja kontserditel,
kuni fonogrammi salvestamiseni välja. Ruzanal on kõigi
lauluringi YeS laste ja nende
vanematega väga head suhted.
Kui me tulime konkurssidelt
tagasi, rõõmustasid kõik lapsevanemad ja lapsed meie üle
ja soovisid südamest õnne.
See oli väga liigutav.“
Meie jutuajamine Ruzana
Gubaydullinaga puudutas
kunstilisi pürgimusi, vaateid
elule ja rõõmu suhtlusest
maailmaga.
Räägi endast, kus oled
sündinud, kus oled õppinud
ja õpid praegu, miks valisid
selle eriala?
Sündisin Kohtla-Järvel, kus
ma elan ka praegu. Olen
pärit keskmisest perest, ema
töötab õmblusfirmas ja isa
on insener-elektrik. Vanuselt
olen pere teine laps, kokku on
meid neli – kõige noorem on
kuue aastane ja kõige vanem
27-aastane.
Minu õpingud algasid tükk
aega tagasi 2007. aastal, sel

ajal veel tegutsenud Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumis.
Üheksa aastat õpinguid on
andnud mulle nii palju, kui
praeguseks tean. Sellesse on
segunenud nii elulisi seiku
– sõbrad, sõidud, projektid,
uued tutvused – kui ka palju
teadmisi. Õpetajad on alati
esile toonud minu aktiivsust
(aeg-ajalt olen liigagi aktiivne,
mis on mind õpingutest
eemale juhtinud). Arvan, et
need üheksa aastat õpinguid
on aidanud kaasa minu isiksuse kujunemisele ja süvendanud armastust muusika
vastu.

meeletult tänulik selle eest, et
ta ei õpetanud mind muusikat
mitte üksnes kuulma, vaid
kuulama ja elama selles.
Kooli kõrvalt osalesin lauluringis Arlekiin (aastatel
2011-2015). Selle aja jooksul
oli mul kaks pedagoogi –
Kristiina Eidemiller ja Anastasia Pavlova. Need kaks inimest
kinkisid mulle haruldased
oskused ja mitmekülgsuse.
Mitu kuud olin loomingulises
kriisis, mil ma mõtlesin, et ei
taha enam muusikaga tegeleda. Praegu mõistan, et see on
normaalne ja loomingulistel
inimestel juhtub seda sageli.

Kui 2016. aastal lõpetasin
üheksanda klassi, mõtlesin
kaua, kuhu edasi liikuda,
millega tegeleda ja mida ma
üldse tahan. Otsustasin edasi
õppida gümnaasiumis. Ahtme
gümnaasium kinkis mulle
väga kallid inimesed ja andis
võimaluse avastada maailma
veidi teise nurga alt. Pärast
aastast õppimist sain aru,
mida tähendab gümnaasiumielu – see ei olnud minu jaoks.
Otsustasin minna õppima
Ida-Virumaa kutsehariduskeskusesse, kus õpin tänini
IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal.

Ületades keerulised
ajad, astusin 2015. aastal
vokaalringi YeS, mida juhendab Jelena Skrebneva, ja kus
käin praegugi. „Ema Jelenaga“, nii kutsuvad õpilased
Jelenat, on meil kujunenud
väga lähedased suhted. Mulle
tundub, et tema kõige erilisem
omadus on see, et ta suudab leida tee ükskõik millise
inimeseni, kellega ta ühes
ruumis viibib. Olen Jelenale
alati väga tänulik kõige selle
eest, mida ta minu ja kõigi
teiste õpilaste heaks teeb,
tema töö ja tahtejõu eest. Ta
on ise ema, kuid oskab selle
kõrvalt „ema“ olla veel paljudele lastele.

Kuidas algas sinu muusikaline teekond?
Meie peres hinnatakse väga
peretraditsioone. Tähtpäevadel
püüame alati koguneda suure
laua ümber ja, nagu kombeks,
on need koosviibimised
möödunud alati isa laulude ja
kitarrimängu saatel. Olin tol
ajal väga väike, kuid tänu isale
teadsin täpselt, mida tahan, ja
selleks oli muusika.
Nii lasteaias kui ka koolis sai
minu lemmiktunniks muusika. Teises-kolmandas klassis
hakkasime koos sõbrannadega
käima kooris laulmas. Laulsin
seal praktiliselt 9. klassini
välja. Paralleelselt käisin
Kohtla-Järve Ahtme klubi lauluringis Arlekiin ja DJ-koolis,
mida juhtis Aleksandr Ivasjuk.
Räägi oma pedagoogidest.
Väga olulise panuse minu
muusikalisse arengusse andis
Ljudmila Rodionova (Kohtla-Järve Maleva põhikooli
muusikaõpetaja). Ta polnud
mitte ainult pedagoog, kes
õpetas mind tunnetama ja
kuulama muusikat, kuid oli
inimene, kelle poole võis
igal ajal pöörduda. Olen talle

Sa elad Kohtla-Järvel, kuid
õpid muusikat Jõhvis. Mida
tähendab sinu jaoks Jõhvi, mis sind sellega seob ja
millised seosed sul tekivad
Jõhviga?
Jõhviga puutusin kokku üsna
varakult, aastal 2011, kui
alustasin teatriringis Ekspromt, mille tegevust viib
läbi Urmas Laada. Hiljem
otsustasin ennast proovile
panna DJ-koolis, pärast seda
vokaalstuudios. Üldiselt
veedan Jõhvis kõige suurema
osa oma ajast. Nii töö kui
ka õpingud koonduvad ühte
kohta.
Minu jaoks seostub Jõhvi
noore inimesega, kellel on
hiljuti kujunenud oma mõtlemine ja iseloom. Ta hakkab
täiskasvanuks saama, sirgub ja
avardub.
Mis sind innustab?
Kui lihtne see ka ei tundu, siis
armastus. Konkreetsemalt öeldes armastus elu vastu ja selle
igasugune ilmnemine minu
mõistuses. Armastan väga
kõike, mis mind ümbritseb.
Püüan ümbritsevast leida alati

head ja innustavat. Olgu selleks päikeseloojang või lapse
naer. Minu jaoks on iga elu
avaldumise vorm kui elu, mis
on väärt armastust selle vastu.
Armastan ja hindan väga
oma sõpru, perekonda, lähemaid inimesi, kes hoolimata
ükskõik millest alati mind
toetavad.
Armastus innustab ja annab
meile tiivad ning õhkkerge
tunde, sellise pehme ja õdusa.

mu enda jaoks, on see, et olen
hakanud elu võtma ja armastama sellisena, nagu see on,
koos kõige hullumeelsega,
mis selle juurde käib. Elu ei
pane meid proovile asjadega,
millega saame hakkama. Õppetunnid on selleks, et meie
kogemustepagas oleks suurem
ja avaram.

Mida pead oma elu olulisimateks saavutusteks?

Kui aus olla, siis minu üks
reeglites on elada tänases
päevas. Mulle ei meeldi tuleviku osas mõistatada. Loomulikult tahaksin kirjutada ise

Ma arvan, et minu elu kõige
tähtsam saavutus, eelkõige

Millisena näed oma tulevikku?

muusikat, võibolla asutada
midagi ja lihtsalt luua. Kuid
alguses on vaja saada haridus,
millele rajada edukas tulevik.
Mulle meeldib Ida-Virumaa,
siinne elutempo rahuldab
mind rohkeml. Seepärast,
isegi kui lähen kuhugi mujale
õppima, tahan kindlasti siia
tagasi tulla. Mul on oma unistus, mille poole püüdlen. Teen
kõik selleks, et see täituks.
Soovin, et te kõik leiaksite
oma unistuse ja lähemad
inimesed, kes alati toetavad
teid teie algatustes. Olge head,
kõik on meie endi kätes.
Jevgenia Parv
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Paigaldage vingugaasiandur ja teie elu on
turvalisem
Viimasel ajal on Ida-Virumaal sagenenud gaasileketega seotud juhtumid.
Päästjaid kutsutakse kõikvõimaliku gaasilõhna
peale kohale, ja seda ka Jõhvis. Gaasiseadmed
vananevad, neid paigaldatakse või hooldatakse
valesti. Inimesed ei hooli vinguandurite paigaldamisest, millega seatakse end ohtu. Sellega
seoses vaatamegi üle, millised ohud varitsevad
meid erinevate gaasiseadmete kasutamisel.
Majapidamisgaasina on Eestis kasutusel kaks erinevat
gaasi - maagaas ning vedelgaas.
Maagaas jõuab Eestisse Venemaalt mööda pikki torustikke
ning jaguneb siin erinevate
kasutajate vahel. Vedelgaas
on aga kogutud mahutitesse
ja selle jaotamine toimub balloonide abil või siis on suurematesse
elamurajoonidesse
paigaldatud maa-alused gaasimahutid, kust edasi jaotub gaas
torustikke mööda. Seega peab
teadma, et balloonides olev
majapidamisgaas on vedelgaas, aga torudest saadav gaas
võib olla sõltuvalt piirkonnast
nii vedel- kui ka maagaas.
Mis on maagaas?
• Maagaasi peamine koostisaine on metaan, mis muidu on
värvitu ja lõhnatu gaas, kuid
gaasilekkest arusaamiseks on
sellele lisatud väikeses kogused lõhnaaineid.
• Maagaas on õhust kergem
gaas, mistõttu lekke korral
hakkab ta õhuga segunedes kõrgemale tõusma, kuid alati tuleb
arvestada, et ventilatsiooni
või õhuvahetusega kaasnevad
õhuvoolud võivad viia gaasi ka
külgsuundades. See tähendab,
et üldiselt on lekke korral ohus
ülevalpool olevad korterid ja
muu, kuid gaas võib liikuda ka
kõrvalasuvatesse ruumidesse.
• Maagaas avaldab inimesele
peamiselt lämmatavat mõju.
Mürgisuselt see eriti ohtlik ei
ole - on kergelt narkootiline.
Kui umbes 10% ruumist on
täidetud gaasiga, põhjustab
see unisust ning on võimalik
ka peavalu ja halb enesetunne.
Kui gaasi hulk kasvab 20-30
protsendini, kaasneb sellega
ohtlik hapnikupuudus, mis
võib kaasa tuua lämbumise.
Mis on vedelgaas?
• Vedelgaasi peamiseks koostisaineks on propaan. Nagu
metaan, nii on ka propaan
värvitu ja lõhnatu gaas. Et
inimene saaks aru, kui gaas
lekib, on majapidamises kasutatavatele gaasidele lisatud
väikeses koguses lõhnaaineid.
Lõhnaained teevad gaasi selgesti haistetavaks.
• Otseselt mürgine propaan
ei ole, kuid suures koguses
õhku sattudes võib ta seoses
hapniku hulga vähenemisega
põhjustada lämbumist. Sisse
hingates võib tekitada unisust,

iiveldust, halba enesetunnet,
peavalu ja nõrkust.
• Propaan on õhust raskem
ja seetõttu vajub gaas lekke
korral madalamatesse kohtadesse – ruumi põrandale, süvenditesse, keldritesse, kanalisatsioonikaevudesse jne.
Seetõttu on lekke korral ohus
peamiselt alumised korterid,
keldrid.
• Kui gaasileke on maa-aluses
gaasitorustikus ja gaas tõuseb
läbi pinnase maapinnale, on
odorandid filtreerunud ja
iseloomulik lõhn kadunud,
mistõttu gaasisisalduse avastamine õhus on võimalik ainult
gaasianalüsaatoriga.
Mis on vingugaas?
• Isegi tavaline toidukõrbemine
võib vingugaasi tekitada ja
põhjustada mürgistuse, kuid
igapäevaelus on põhiline vingugaasi tekitaja ikkagi liiga
vara kinni pandud ahjusiiber,
aga ka siis kui gaasiboiler on
halva tõmbega või gaasipliit
valesti reguleeritud.
• Vingugaas ehk süsinikoksiid
(CO) on oma omadustelt
värvitu, lõhnatu ja maitsetu
mürgine gaas, mis levib nii,
et meil sellest aimugi pole.
Enamasti hukuvad inimesed
tulekahjudes just mürgise suitsu sisse hingamise tagajärjel.
• Vingugaasi inimorganismi
tungimisel kaotab veri võime
transportida hapnikku.
Hemoglobiin,
mis
peaks
veres hapnikku siduma ja
transportima, hakkab hoopis
vingugaasi kaasa haarama.
Moodustub ohtlik ühend nimega karboksühemoglobiin.
• Hapnikupuudus erinevates
organismi osades aga süveneneb, kuna hemoglobiin enam
seda laiali ei kanna. Inimene
hakkab lämbuma. Süda pumpab ühe löögiga organismi
laiali umbes klaasitäie verd,
mistõttu jõuab vingugaas kopsudest üle organismi laiali
väga kiiresti.
• Vingugaasimürgituse saanu
ei adu oma olukorra tõsidust:
ta on segaduses ega oska
ennast päästa, kuigi tunneb, et
temaga on midagi korrast ära.
Ärkvel olles ei pruugi inimene
neid sümptomeid vingugaasiga
seostada ning une pealt üldse
mitte tajuda.
•
Mürgituse
sümptomid
olenevad
sissehingatava
gaasi kogusest. Väikese koguse korral võib tekkida pulseerimine
oimukohtades,

uimasus, nõrkus, peavalu,
tasakaaluhäire, kohin kõrvades, virvendus silmade ees,
jalgade nõrkus, iiveldus, oksendamine, pisaratevoolus, köhatamisvajadus.
Edasi võivad esineda nägemisja kuulmishallutsinatsioonid,
pulsi kiirenemine ning vererõhu
tõus, tekib loidus, unisus, teadvusekadu,
hingamishäired.
Raske mürgituse korral kaotab
inimene teadvuse, ajutegevus
lakkab, saabub surm.
• Inimene võib surra vingugaasimürgitusse juba siis, kui
tegelikult põlengut veel ei ole.
Näiteks siiber suletakse liiga
vara või gaasiseade töötab
hapnikuvaeguses ja toodab
seetõttu vingugaasi. Samuti
võib vingugaas teieni jõuda
naaberkorterist jne.
• Suitsuandurist ei ole vingugaasi tuvastamisel mingit
abi. Vingugaasi varajaseks
avastamiseks on vajalik paigaldada vingugaasiandur.
Mis on probleemid? Tüüpjuhtumid.
• Gaasiseadmeid on erinevat tüüpi ja erinevate tööpõhimõtetega, õnnetused on toimunud peamiselt sellist tüüpi
kateldega, mis sõltuvad õhust.
See tähendab, et töötamiseks
vajaliku õhu saavad nad ruumist.
Sageli paigaldati gaasiseade kinnisesse kappi.
• Üks põhjus on ka majade
soojustamine.
Paljud algselt loomuliku ventilatsiooniga (st õhuvahetus
toimub läbi välisseinte ebatiheduste, puitakende pilude
jms) on soojustatud, vahetatud
aknad, tehtud omavolilisi
ümberehitustöid: g a a s i s e a d meid ühendati ümber teistesse,
selleks mitte ettenähtud lõõridesse. Sageli paigaldati gaasiseade kinnisesse kappi. Aja
jooksul ummistusid suitsulõõrid, mis toob kaasa selle, et
põlemisõhk jääb korterisse.
• Iga gaasi- ja ventilatsioonisüsteem vajab ka regulaarset
kontrolli ja hooldust. Oluline
on jälgida, et seadme torustik
või ühenduskohad ei lekiks
ning lõõrid ei oleks ummistunud.
• Õige režiimiga põlemise
puhul on gaasileek sinine,
kui leek on kollane, on see
ohumärk.
Kes vastutab?
• Korteris ja eramajas asuva
gaasipaigaldise (torustik ja
seadmed) korrasoleku eest
vastutab iga koduomanik ise.
Koduseid gaasiseadmeid ja
–paigaldisi lasta spetsialistil
kontrollida ja hooldada kord
aastas.
• Kortermaja trepikodades
oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed
ühiselt.
• Gaasiseadmete ehitust, kontrolli ja hooldust pakkuvad

ettevõtted vastutavad selle
eest, et nende pakutavad
teenused vastaksid nõuetele.
Asjatundlikult tehtud kontrollist sõltuvad inimeste elud!
• Riik teeb järelevalvet koduomanike ja ettevõtete kohustuste täitmise üle.
Vingugaasiandur
• Esimene ja kõige lihtsam
samm, mida igaüks meist
saab kohe teha, on osta
vingugaasiandur. 1. jaanuarist
2018 on Eestis kohustuslik
paigaldada vingugaasiandur
kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud
gaasiseade.
• Eelkõige on sellisteks
seadmeteks gaasil töötavad
veesoojendid.
Vingugaasiandur muudetakse
kohustuslikuks
gaasikütte
olemasolul, kuigi mõistlik
on vastav andur paigaldada
kõikidesse
eluruumidesse,
kus asub põlemisprotsessiga
seotud seade, nagu näiteks
puuküttel toimiv ahi, kamin,
pliit või gaasiboiler. Anduri
paigaldamine on vabatahtlik
siis, kui tehniliste abinõudega
on välditud vingugaasi teke ja
eluruumi sattumine, näiteks
kui gaasiseadme põlemisõhk
võetakse
otse
välisõhust
ning põlemisgaasid juhitakse

samuti otse selleks ettenähtud
korstna kaudu välisõhku.
• Vingugaasiandur annab
märku vaid siis, kui vingugaasi
kontsentratsioon õhus hakkab
lähenema tasemele, mis on
ohtlik inimese tervisele.
• Üks vinguandur on mõeldud
kasutamiseks ühes ruumis, sest
seade näitab vaid anduri juures
leviva CO taset.
Mida teha, kui vingugaasiandur hakkab tööle?
• Esmasena tuleb kiiresti
avada aknad, uksed ja ruum

korralikult tuulutada.
• Lülita välja kõik soojusseadmed ja/või ära kustuta tuli
ahjus või pliidi all.
• Kutsuge kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab
probleemi lahendada, enne
ärge ise soojusseadmeid sisse
lülitage.
• Kui keegi põeb vingugaasi
mürgituse sümptomeid: peavalu, pea käib ringi, süda
paha, oksendamine, kutsuge
kohale kiirabi ja viivitamatult
toimetage kannatanuid värske
õhu kätte.

Lühike meelespea
• Ära tee kunagi gaasitöid ise!
• Paigalda vingugaasiandur, see on kohustuslik alates 01.
jaanuarist 2018.
• Koduseid gaasiseadmeid ja -paigaldisi lasta spetsialistil
kontrollida ja hooldada kord aastas. Täiendavad nõuded
võivad tulla seadme kasutus- ja hooldusjuhendis
• Gaasikütteseadme suitsulõõri tuleb puhastada vastavalt
seadme kasutusjuhendis toodud sagedusele. Kui juhend
puudub, siis üks kord aastas. Suitsulõõre tohib puhastada
ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija
• Ehitust, remonti ja hooldust võib teha üksnes gaasitööde
teostaja eripädevusega isik
• Ettevõtete nimed ja kontaktid TJA kodulehel https://www.
tja.ee/et/gaasiohutuse-meelespea
• Eripädevuse olemasolu saab ettevõtte nime järgi
kontrollida majandustegevuse registrist
(https://mtr.mkm.ee/)
Päästeamet
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Kultuurikalender
Jõhvi Keskraamatukogus
7. detsembril k. 18.00 ansambli “AER”
plaadi “Ingel ja Vanaema” esitluskontsert
Raekoja saalis
2. detsember k. 13.00 eri rahvuste klubi “Landõš”
Kontserdimajas
17. detsember k.13.00 Jõulukontsert
Jõhvi valla eakatele (kutseid väljastab
sotsiaalteenistus)
19. detsember k.18.00 kultuuri- ja
huvikeskuse lastekollektiivide
talvekontsert
Keskväljakul
2. detsembril kell 12.00 I advendiküünla süütamine
Jõhvi Mihkli Kirikus
1. detsembril k.16.00 Kontsert “
Jõulutähe ootuses”O.Raudonen( tšello),
J.Ossipova (kitarr),S.Kekiševa (orel)
2. detsembril k. 13.00 Tammiku
segaansambli advendikontsert
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses
8. detsembril k. 10-15 Viru Jõululaat
Tanmmiku rahvamaja juures
16. detsembril k.15.00 III advendiküünla süütamine ja Zerkala tuleshow
Tammiku rahvamajas
1. detsembril k.13.00 Kuldse keakea
advendieelne tantsupidu
16. detsembril k.16.00 laste lauluringi
„Tammetõrud “ jõulukontsert ja laste
jõulupidu
r
Jõhvi Kontserdimaja kultuurikalender

Head jõhvilased!
Olete oodatud osa saama imelisest jõulukuust Jõhvis!
n Advendiaeg on headuse aeg
2.detsembril
kell 12.00 I advendiküünla ja kuusetulede süütamine keskväljakul
kell 13.00 Tammiku segaansambli advendikontsert Mihkli Kirikus
16.detsembril
kell 15.00 III advendiküünla süütamine ja Zerkala tuleshow Tammiku rahvamaja juures
kell 16.00 laste lauluringi „Tammetõrud “ jõulukontsert Tammiku rahvamajas
n Jõuluaeg on rahu ja armastuse aeg
24.detsembril
k 12.00 Jõulurahu väljakuulutamine ja Jõhvi Big Bandi jõulumuusika kontsert keskväljakul
n Aastavahetus on eriline aeg
31.detsembril
kell 22.30 EV 100 juubeliaasta lõpetamine – Merlyn Uusküla kontsert- ilutulestik - kesköödisko keskväljakul

Meeldivate kohtumisteni!
www.johvi.ee

3. detsember kell 19 Jõhvi kontserdimaja SLAVA kontsertprogrammiga
„Avameelselt”
6. detsember kell 19 Jõhvi kontserdimaja „Armastusavaldus” Show vihmas
- 3 Peterburi tantsuteater „Ahvatlus”
tantsugala

