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Isadepäev möödus Jõhvis tantsu, tordi
ja hea tujuga

Uudised
Jõhvi jõudis
soomusrong nr 7
„Wabadus“
Jõhvi raudteejaama jõudis
23. novembril legendaarne
soomusrong nr 7 „Wabadus“, mille saabumist
tähistati piduliku vastuvõtuga Jõhvi keskväljakul.

Hiljem liiguti kõik koos
raudteejaama, kus tutvuti
soomusrongiga. Üritusest
võttis osa vallavolikogu
esimees Eduard East, Jõhvi
vallavanem Max Kaur ja
Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin.

Pühapäev, 10. november möödus Jõhvi
kontserdimaja seinte vahel meeleolukalt,
sest isadepäeva auks pühendatud üritus
„Tantsud isaga“ vastas täielikult oma
nimetusele.
Kontserdimaja suures saalis läbi viidud
pidulik programm sisaldas tantse ja
etteasteid loomingulistelt kollektiividelt,
kuid samuti lummavaid mustkunstitrikke
ja tsirkusekoerte esinemist.
Korruste vahelisel alal olid avatud töötoad, kus lapsed ja nende vanemad leidsid
endale meelepäraseid tegevusi, vastates
viktoriiniküsimustele või meisterdades midagi oma kätega.
Eriti aktiivsete laste päralt oli terve tuba,
kus oli suur batuut, millel oli võimalik
hüpata täiesti tasuta niikaua kui keegi
jaksas.
Väljas said lapsed ja nende vanemad
tutvuda sõjatehnika ja päästeameti varustusega. Üritus lõppes suure tordiga, mis
nägi suurepärane välja ja maitses hästi.
JT
Foto: Jevgenia Parv

Fotoreportaaži soomusrongi saabumisest Jõhvi
saate vaadata viiendalt
leheküljelt.
JT

Austatud Jõhvi
valla eakad!
Soovime Teile rahulikku
jõuluaega ja kutsume Teid
laupäeval, 21. detsembril
kell 16.00 Jõhvi
Mihkli Kirikusse Eesti
Rahvusmeeskoori
jõulukontserdile

Talvevärvid
Dirigent Ingrid Roose

Tasuta pääsmed on
saadaval vallavalitsuse
sotsiaalteenistuses alates
2. detsembrist.
Lisainfo: Kersti Vihmann
3363773, 53068566,
Galina Kreintzberg 3363751,
53421332
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Ametniku vastus: Aleksei Naumkin kommenteerib
tuntud väljaande rünnakuid
Viimasel ajal on üks auväärne regionaalne kommertsväljaanne avaldanud ohtralt tähelepanekuid ja materjale, millega tahetakse viidata
sellele, justkui ei suudaks Jõhvi praegune vallavalitsus valda asjatundlikult ja erapooletult juhtida, ütleb Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin,
kes otsustas kommenteerida ja selgitada Jõhvi Teataja lugejatele mõningaid teravamalt esile kerkinud küsimusi.
„Alustame sellest, et igasugust
informatsiooni võib avaldada
ja serveerida seda „erinevas
kastmetes“. Kõik tundub üheselt selge olema, kui uskuda
eelpool nimetatud väljaannet,
kuid süüdistusi tasub alati
vaadata ka muudest vaatenurkadest ja anda teisele poolele
võimalus oma arvamus õigel
ajal välja öelda. Selgub, et kõik
ei ole nii lihtne.
Mul ei ole tahtmist kedagi
süüdistada, ja ei ole selleks
aegagi, kuid mõnedes küsimustes pean vajalikuks välja
öelda oma arvamuse. Seda
enam, et sõltumatus ajalehes
pole seda alati võimalik objektiivselt teha.
Toon mõned näited. Kohalik kommertsväljaanne, mis
nimetab ennast sõltumatuks,
avaldab oma veergudel haridusvaldkonna töötajate töötasud. Eraldi ridadel on perekonnanimedega välja toodud
töötajad, kes sõltumatu ajalehe
arvates on mingil moel seotud
koalitsiooniga ja kellele on
väljaande hinnangul jagatud
erilisi hüvesid. Töötajate ja
nende palkade teemat on sama
väljaanne juba ammu püüdnud
üleval hoida, niisamuti nagu
opositsioon on volikogu istungitel toonud selle välja kui
karjuva ebaõigluse.
Ebasoosingusse on sattunud
basseini administraator, spordikooli administratiivne töötaja, sotsiaalmaja sotsiaaltöö
projektijuht ja teised. Sellega
seoses tekib tahes tahtmata
küsimus, mis toimus varem,
nii öelda enne meid, kas tõesti
võeti tööle eranditult inimesi
teistest linnadest, kes töötasid ilma rahata? Dokumendid
räägivad muidugi teist keelt ja
töötasu said mitte lähipiirkonnast kohale sõitnud, vaid meie
oma kohalikud inimesed. Tööd
said oma sugulased ja ka ametikohad olid samasugused.
Kuid milles on siis asi, miks
sõltumatu ajaleht on läinud
kaasa kavalate võtetega, jättes
tähelepanuta seaduse, avaldades palgaandmed koos eesja perekonnanimega, milleks
inimesed, kes ei ole ametnikud
– see on oluline! –, töölepinguga töötajad, ei ole oma
nõusolekut andnud. Samuti ei
pööra see väljaanne tähelepa-

nu toimunud konkurssidele,
millega võetakse inimesi tööle,
reaalsele vajadusele valda
arendada. Ühesõnaga mäng
käib vaid ühte väravasse, mida
minu hinnangul isegi ei häbeneta, esitledes Jõhvi linna, vallavalitsust ja koalitsioonipoliitikuid halvas valguses.
Kas see on kuumade uudiste
tagaajamine ja soov teenida
või lihtlabaselt poliitilise opositsiooni eelistamine? Otsustage ise, kuid tahan märkida, et
varasematel aegadel mitte kõik
kohaliku poliitilise ladvikuga
seotud juhtumid jõudsid varakult kohaliku lehe veergudele.
Ning vahel saime neist teada
teistest, mitte kohalikest väljaannetest.
Kas selline tegevus on eetiline?
Kas see on seaduslik? Küsimus on retooriline,“ räägib
Naumkin.
Abivallavanem arvab, et antud
juhul võib lugejate, ehk siis
raha tagaajamine, viia eetiliste normide rikkumiseni.
Lugejad saavad palju huvitavat
teada, kui loevad ka tööandja
(antud juhul Jõhvi vallavalitsuse) selgitusi. Tähelepanu tasub pöörata sellele, et väljaande poolt avaldatud töötasud
ei ole nii üheselt mõistetavad,
nagu võib tunduda.
„Kõigepealt on vaja mõista,
et tegemist on palgaga, millelt arvestatakse maha veel ka
maksud. Ajalehe poolt tehtud rünnakud aga olid tehtud
eelkõige selles vaates, et miks
spordikeskuse administraator
(haldusjuht) saab suuremat
palka kui vene põhikooli majandusjuhataja.“
Vaatame lähemalt, millised
ülesanded kuuluvad spordikooli administraatori palga
sisse. Tema haldusalasse kuuluvad kõik spordiobjektid ja
nende valda rajamine. Neid on
kokku kuus – spordihall, kaks
ujulat ja kolm staadioni. Räägime töötajast, kelle tööaeg ei
lange tihti kokku tavapärase
tööajaga ja kes kasutab tööks
enda sõiduautot. Tema ülesannete hulka kuulub väljaku
spordisaali või -halli ettevalmistus võistlusteks, seda tihti
ka nädalavahetustel või õhtusel ajal. Tal tuleb lahendada

mitmeid
spordiobjektidega
seotud majanduslikke ja tehnilisi probleeme. Seda arvesse
võttes, ei ole korrektne võrrelda tema palka töötajatega, kes
teenindavad vaid ühte objekti,“ selgitab Aleksei Naumkin.
„Täpselt sama lugu on lehe
poolt välja toodud kahe, eesti
ja vene põhikooli direktori palgavõrdlusega. Nagu oleksime
erapoolikud, kuna maksime
varasemalt (praegu on need
numbrid ühesugused) eesti
kooli juhile vähem palka kui
vene kooli juhile. Kohe segati
sellesse poliitika, erakondade
vahelised vaidlused.
Tegelikult on kõik lihtne.
Kui vene põhikool renoveeriti ja võeti taas kasutusele,
siis direktorile tuli tööülesandeid juurde. Arvestades ümberkolimist uude kooli, töö
käivitamist ja õppeprotsessi
kohandamist renoveeritud ruumidega, otsustas vallavanem
direktori palka tõsta.
Allaasutuste töötajate palk
ei ole midagi muutumatut.
Arvestame pidevalt erinevate
faktoritega, mis mõjutavad
summa suurust. Samal seisukohal on ka haridusministeerium, andes mõista, et ühesuguse õpilaste arvuga koolides
pole õpilaste arv määrav palga
suuruse arvestamisel.
Seoses uue eesti põhikooli ehituse ettevalmistusega kasvasid
samuti kooli direktori töökohustused, mis tõi talle palgatõusu. Praegu on direktorite
palgad ühesuurused.
Kuid muidugi hakati meid
süüdistama selles, et me tõstsime eesti põhikooli direktori
palka enne minu umbusaldushääletust, millel ta vaatamata
oma poliitilisele kuuluvusele,
ei hääletanud umbusalduse
poolt. See näitab, et tal on
terve mõistus ja ta on poliitiliselt sõltumatu. Ühtlasi ka seda,
et meil on normaalne koostöö.
Tuntud regionaalne ajaleht on
puudutanud ka teemat, mille
kohaselt ei saanud vald riigilt viite tuhandet eurot, mida
Jõhvi küsis selleks, et lõpetada
puudega lastele tugiteenuste
osutamiseks mõeldud projekt.
„Tegemist on pikaaegse projektiga, mida finantseerib Eu-

roopa sotsiaalfond. Lühidalt
selle sisust: lapsele määratakse
tugiisik, selleks et vanemad,
kellel pole võimalik lapse
kõrvalt tööl käia või õppida,
oleks kergem oma last hooldada. Riik eraldas selleks üle
30 000 euro aastas ning vald
panustas nii varasemal ajal
kui ka tänavu rohkem kui 10
000 eurot. Siinkohal on tähtis
märkida, et kuigi riigipoolne
finantseerimine on ajaga kahanenud, on vallapoolne panus pidevalt kasvanud.
Suvel vaatasime, et aasta
lõpuni on veel palju aega,
kuid projektile eraldatud raha
on otsa saanud. Miks? Sellepärast, et süsteem töötas
järgnevalt: tugiisiku teenust ja
sotsiaaltransporti telliti mittetulundusühingutelt ja selle eest
käidi välja päris suur summa.
Kui ma hakkasin asja uurima,
siis otsustasin, et meil on vaja
olemasolevat süsteemi muuta
ja otsisin variante, kuidas saada hakkama väiksemate kuludega. Muidugi ei tohtinud sellise olulise teenuse pakkumine
katkeda.
Sellest tulenevalt lõime väikelastele nii nimetatud sobitusrühma, milles koos tervete
lastega hakkavad olema ka
lapsed, kes on psüühiliselt
terved, kuid kellel on mõni
füüsiline puue. Nendega hakkavad tegelema tugiisikud,
kes töötavad lasteaia koosseisus ehk on lasteaiapere
(õpetaja, abiõpetaja, tugiisik)
liikmed, mis tõstab omakorda lasteaia poolt pakutavate
teenuste kvaliteeti. Lasteaias
ju mitte ainult ei vaadata laste
järele, vaid seal omandatakse
õppeprotsessi käigus alusharidus.
Peale selle viisime sisse
muudatused korda, mis reguleerib lasteaiatasusid ja nende
soodustusi.
Esmakordselt hakkasid sellega
soodustusi saama ka puuetega

lapsed. See tähendab, et kui
puudega laps käib naaberomavalitsuse lasteaias, siis temale
selline soodustus ei kehti ja
tema lasteaiamaksu maksavad
vanemad täielikult kinni. Kui
laps käib Jõhvi lasteaias, siis
tema osalustasu maksab vald
100% ulatuses. Kirjeldatud
lähenemise abil saaks vald
suunata ka rohkem raha alusharidusele: kui Jõhvi valla laps
käib Jõhvi lasteaias, siis vald
ei pea maksma teisele kohaliku
omavalitsuse üksusele lasteaia
tegevuskoha maksumust, mis
kohati ületab 600 eurot kuus.
Sarnaselt lasteaedadele loodi
tugiisikute töökohad koolides.
See on vajalik selleks, et kui
laps õpib koolis, siis saaks ta
vajaliku teenuse koolist, mitte
kusagilt mujalt.
Viite tuhandet eurot küsisime
riigilt eelkõige põhjusel, et
oli vaja lõpetada projekt, mis
ei olnud meie poolt algatatud.
Pärast seda tahtsime rahulikult
lahendust otsida tugiisikutega
seotud küsimustele, vaadata
üle eelarve ja korraldada seda
teenust palju läbipaistvamalt,
nagu see peabki olema.
Ministeerium ütles meile ära,
kuid lahenduse me lõpuks
kindlasti leiame. Muuseas,
ministeeriumi vastus tegi mind
rõõmsaks, kuna see kinnitas
fakti, et me liigume õiges suunas, sest ei looda väljastpoolt
tulevale finantseeringule, vaid
otsime lahendusi vallas sees,
oma eelarve piires, ja paralleelselt parandame organisatsioonilisi protsesse.

sotsiaalmaja vajas eraldi inimest, kes tegeleks projektidega. Paljudest projektide
rahastamiseks mõeldud fondide vahendid lähevad meist
mööda, kuna sotsiaalvaldkonna töötajad ei jõua nende projektidega oma põhitöö kõrvalt
tegeleda.
Kuid fondide poolt korraldatud
konkursside
monitoorimine
on väga oluline, sest sealt on
võimalik saada raha sotsiaalvaldkonna arendamiseks. Selleks tuleb võidukalt konkursil
osaleda. Kuid kõigepealt on
vaja projektid valmis kirjutada. Kuulutasime ametikohale
välja konkursi, mille tulemusena võeti tööle volikogu liige
Tamara Luigas. Kohe pärast
seda hakati esitama süüdistusi,
et „eelistame omasid“.
Kuid nüüd peamisemast: sellele konkursile laekus vaid
kaks avaldust!
Kaks. Üks neist tuli inimeselt,
kes oli tuttav projektitööga,
kuid kes ei olnud kokku puutunud sotsiaaltööga (tema erialaks oli ehitus) ja teine avaldus pärines inimeselt, kellel oli
sotsiaalvaldkonna töökogemus
olemas, kuid ta oli volikogu
liige. Keda me oleks pidanud
siis valima? Kas oleksime sellepärast pidanud spetsialistist
loobuma, et pelgame teatud
ajalehes ilmuvad artikleid?
Oleksin väga rõõmus, kui kandidaate oleks olnud rohkem,
kuid neid ei tulnud ja selles ei
ole meie süüdi.“

Tahaksin puudutada veel ühte
teemat, mille kohta regionaalne väljaanne pidevalt oma
lehekülgedel „lärmi lööb“.

Minu arvates on nii koalitsioonil kui ka opositsioonil ühispunktid ja eeldused
koostöö arendamiseks.
Kahju on tõdeda, et vahel on kõmulised pealkirjad
tähtsamad kui valla heaolu“.

See on süüdistus selle kohta,
nagu looks võimul olev Jõhvi
vallavalitsus töökohti „spetsiaalselt omadele“.
„See on lugu sellest, kuidas

JT
Foto: Jevgenia Parv
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Abivallavanem Natalja Abel Jõhvi suurtest arendusprojektidest
Ehitushooaja lõpp läheneb ja kui vaadata tagasi, siis on käesoleval aastal viidud ellu päris palju projekte. Jõhvi abivallavanem Natalia Abel
kinnitab, et kevadel, kui algab uus hooaeg, on Jõhvis oodata veel enam
ehitusi. Kõigest sellest täna juttu teemegi.
lik, vaid ikkagi looduslik ala
ja on suurepärane, et meil õnnestus sinna midagi ehitada.
Keskkonnaametnikud jälgivad
protsessi hoolikalt ja ausalt
öeldes ei lasta meil eriti väga
kuhugi kõrvale kalduda. Võin
tuua näiteks, et promenaadile
jäeti kasvama puu, kuna seda
ei tohtinud maha saagida, sest
tegemist on kaitsealuse loodusobjektiga.
Seega oleme avatud aruteluks
ja kriitika on teretulnud. Kuid
soovitan enne konkreetsete
ideedega meie juurde tulla
ja alles pärast kiruda. Kuigi mõistan, et kiruda on alati
lihtsam.
Silma on jäänud linnapargi uuendamine. Osaliselt
käivad seal laste mänguväljaku renoveerimistööd.
Antud juhul ei saa mööda
vaadata kriitikast, millega
olete juba arvatavasti kursis.
Rääkige palun projektist.
Alustan sellest, et see väljak
projekteeriti enne minu ametisse
asumist. Sisuliselt me lihtsalt
kinnitasime selle projekti. Kuna
seda objekti ei finantseeri vald,
vaid PRIA fond, siis kõik,
mida oli vaja kooskõlastada,
tehti ära, ja algas järgmine
etapp ehk ehitus.
Minu hinnangul ei ole väljak
paha. Jah, alati võib millestki
kinni hakata. Need, kes pole
rahul, on toonud välja, et miks
on liivakate, aga mitte tartaan,
on olnud ka teisi märkuseid.
Ma olen rääkinud paljude emadega ja nende arvates on liiv
parem kui tartaankate (meil
on olemas samuti tartaankattega laste mänguväljakud). Jah,
liivaga on rohkem tegemist,
seda on keerulisem hooldada
ja seda on vaja täita, kuid seeeest on tegemist loodusliku
materjaliga.
Tuletan meelde, et oma olemuselt ei park mitte urbanist-

Räägime veel pargist. Tihti võib kuulda küsimust, et
mida nad on eraldatud rahaga teinud, kuna mingeid suuri muutusi ei ole toimunud…
Kõigepealt vaatame lähemalt,
kuidas projekt välja näeb, kuidas see osadeks jaguneb ja kuidas seda finantseeritakse. Ühe
osa projektist moodustab kontserdimajani kulgev promenaad
koos pargi- ja jalakäijate- ning
rattateega, mis kulgeb Ahtmeni. Seda finantseeritakse fondide kaudu ja selle abiga rajati
parkla, kaeti plaatidega muusikaline väljak ja uuendatakse
jalakäijate- ja rattateed.
Teise osa projektist moodustab linnapargi korrastamine,
millele kuluvad needsamad
400 000 eurot, mis Jõhvi sai
riigilt. Sinna sisse on arvatud põõsaste lõikamine ja
terve pargiterritooriumi puhastamine haigetest ja ohtlikest puudest. Uue lava paigaldamine koos valgustusega.
Järelejäänud projektiosa puudutab lagunenud teede uuendamist, mille käigus asendatakse vana asfalt uuega.
Jutt on käinud ka sellest, et

Jõhvis lammutatakse
mahajäetud hooneid

Linnas jätkub vanade ja räämas
ehitiste lammutamine. Järjekord on jõudnud Nooruse tänava
kuurideni. Septembris võeti Jõhvi
keskuses maha vanad kuurid, mis
olid seisnud seal 60 aastat, millest
poole aja jooksul räägiti nende
lammutamisest. Nüüdseks on nad
60 päevaga maha lõhutud.
Peale aadressil Nooruse 6 asu-

nud kuuride on plaanis
lammutada maha Pargi
tänaval asuvad samasugused ehitised. Jõhvi
vallvalitsus ei ole veel
otsustatud, mida nende
kruntidega ette võtta,
kas sinna ehitatakse
midagi sobivat või rajatakse midagi muud,
kõik sõltub sellest,
mida soovivad seal lähedal asuvate majade elanikud.
Sinna võib rajada lihtsalt haljasala ja paigaldada tulevikus välitrenažöörid ning istepingid. Kuid
selge on see, et pärast näotute hoonete lammutamist muutub Jõhvi
väline ilme paremaks.
JT

asfalt ei ole parim lahendus
ja on pakutud, et teed võiks
katta plaatidega. Kuid miks
valiti siiski asfalt?
Valiti sellepärast, et seal käivad
jalutamas lapsekärudega emad,
samuti sõidavad seal jalgratturid ja rulluisutajad. Kas kujutaksite endale ette, kuidas nad
plaatidel sõidaksid? Osa teedest on tulevikus mõeldud
üldse jooksmiseks ja need jäetakse loodusliku kattega, osa
teede otstarbe üle me alles otsustame. Kuid asfaltkattega
teid on samuti vaja.
Tahan selle osa kohta veel lisada, et kõigi nende nimetatud
teede äärde rajatakse valgustus. Tulevikus tahame ehitada
veel purskkaevu. Selleks tehakse juba ettevalmistustöid
(pannakse paika vajalikke
kommunikatsiooniühendusi),
kuigi purskkaevu lähiajal veel
ei ehitata.
Jätkates projektiga, siis sellesama 400 000 eurot maksva
projekti raames on kavas laiendada lavaesist platsi, mis kaetakse samuti plaatidega.
Sellele lisaks plaanime võtta
ära kõik vanad pingid, teha
need korda ja paigutada Jõhvi
peale laiali. Parki tulevad aga
uued pingid. Muidugi mõtleme
ka turvalisusele. Paigutame
parki videokaamerad. Turvafirmalt on juba tellitud parki
patrullid. Ma arvan, et 400 000
euro eest koos maksudega on
seda kõike päris palju.
Millised on pargis toimuvad
reaalsed muutused, mida
elanikud võivad juba suvel
näha?
Valgustust, teid, uut lava,
liigutatavad istmepingid laval
toimuvate ürituste läbiviimiseks, laste mänguväljak, tualetid, videovalve ja lõpuks saame
valmis oma promenaadi.
Pärast mõtleme, mida teha
edasi, võibolla paigutame par-

ki trenažöörid, et inimesed
saaksid värskes õhus sporti teha. Osa teid on mõeldud
jooksutrenniks. Korraldame
arutelu ja küsime ka inimeste
käest, mida nad soovivad.
Kuid selleks, et parki veel
midagi lisada, on kõigepealt
vaja ära teha kogu eeltöö, niinimetatud „must“ töö.
Millised suuremad projektid
on praegu veel töös?
Jätkub vene põhikooli staadioni remont ja algab Jõhvi
põhikooli uue hoone projekteerimine.
Seoses sellega toimuvad praegu igal nädalal nõupidamised,
kus arutatakse neid küsimusi
kõigi seotud osapooltega. Palju projekte on lõpusirgel, mis
tähendab, et järgmisel aastal
hakatakse Jõhvis aktiivselt ehitama. Algab spordikooli juurde
rajatava uue staadioni ehitus.
Seal toimus rahvusvaheline
hange, millest võttis osa kuus
firmat, kellega käivad praegu
läbirääkimised.
Tahame väga koostada programmi, mille alusel saaksime
hakata korda tegema jalakäijate teid, mis on praegu halvas
seisukorras. Selle plaani tellime oma ala spetsialistidelt.
Loodame, et selle elluviimine
saab riigilt toetust.

Suvel plaanime korraldada
tänavakunsti festivali, mille
käigus värvivad üle maailma
kokku tulevad kunstnikud Jõhvi majade seinu. Selle kohta
anname kindlasti täiendavalt
teavet, et koguda kodanikelt
ideid, milliseid seinu võiks lasta kunstnikel ära värvida.
Peale selle osalesime üleeuroopalisel konkursil, mille
võitsime. Selle tulemusena
paigaldatakse Jõhvi turvalised
WiFi-võrgud. Selleks, et teada saada, kuhu võrgud rajada,
korraldame elanike seas kindlasti küsitluse.
Hiljuti lõppes Jõhvi vene
põhikooli ujula ventilatsioonisüsteemi renoveerimine. Rekonstrueeritud ujulasse, mida ei

kasuta ainult õpilased, vaid ka
tavakodanikud, rajati uus saun,
riiete jaoks riidekapid, elektrooniliste käepaelade süsteem,
nii nagu see on spaa-keskustes,
ja samuti kaasaegne ventilatsioonisüsteem. Ujula õhu
kvaliteet vastab nüüd kõigile
nõuetele. Tänu põhjalikule
uuenduskuurile tõusis vene
põhikooli hoone energiaklass.
Otse loomulikult valmistutakse Jõhvis ka jõuludeks ja
uue aasta tähistamiseks. Sel
aastal võitis tänavate kaunistamise konkursi uus firma. Usun,
et jõhvilasi ootavad ees meeldivad üllatused.
Vestles Jevgenia Parv

Maxima: inglipuul ootab täitmist 25 Jõhvi lapse jõulusoov
Taaskord on lähenemas aeg, mil
laste südamed põksuvad üha tugevamini saabuvate pühade ja
jõuluvana kingikoti ootuses. Kuid
meie hulgas on ka neid lapsi, kel
ühel või teisel põhjusel soovitud
kink võib unistuseks jäädagi. Just
nende laste silmadesse rõõmu
toomiseks on Maxima ja Eesti
Lasterikaste Perede Liit kogunud
üle Eesti kokku 1905 lapse
kingisoovid, mille täitmisel saab
kaasa lüüa igaüks – neist 25 on
pärit meie kodukohast.
Jõhvi vallavalitsuse ja sotsiaaltöötajate Galina Kreintzbergi
ja Pille Rüütli abil kogusime kokku nende laste soovid, kelle peredele oleks väga suureks abiks, kui
jõulurõõmu aitavad tuua hoolivad
kaaslinlased. Selleks on Jõhvi
Maxima XX kauplusesse (Rakvere tn. 29) 11. novembrist kuni
8. detsembrini püstitatud Inglipuu

siinsete laste jõuluunistustega.
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse
nimi, tema vanus ja kingisoov.
Inglipuu patrooni Gerli Padari
sõnul on mitmed jõulusoovid
sageli hästi praktilised, näiteks
joonistamiskomplekt, sportimistarbed või hooajalised riided.
„Kuid on ka lennukamaid nagu
näiteks puldiga helikopter ning
ühe Jõhvi lapse sooviks on näiteks
kassipesa pere lemmikloomale,“
kirjeldas Padar.
Tänavuse, järjekorras juba 11.
Inglipuu heategevusliku kampaania teeb eriliseks veel see, et
kõrvuti kohalike omavalitsuste
abiga välja selgitatud kingisoovidega on partneriks ka Eesti Lasterikaste Perede Liit. Seeläbi
lisandub kingisaajate hulka kokku
500 suurest perest pärit last, kes
kõik samuti omale ingli saavad.
„Meie eesmärk on, et juba jõu-

ludeks on Eestis
heade inimeste abil
kokku pea 2000 last,
kelle rõõmsad silmad ja nobedad
näpud
õhinaga
Inglite tehtud kingitusi avada saavad,“
lausus Gerli Padar.
Kõiki südamlikke
Eesti inimesi head
tegema
kutsuva
Gerli sõnul saavad
nii Jõhvi ja ümbruse inimesed kui
kõik eestimaalased
leida vastavalt oma südamele ja
rahakotile sobiv kingisoov, millega muuta ühe lapse jõulud õnnelikumaks ja säravamaks.
Kingikampaanias
osalemiseks
tuleb valida kaupluses asuvalt
Inglipuult lapse jõuluunistus. Ostetud kingituse võib pakkimata

Foto: Jevgenia Parv
kujul jätta poe infoletti või kassasse. Samuti võib Inglipuul olevaid kinke osta ka mujalt. Ja lisaks
võib soovitud kingi ka ise valmistada ning tuua see Maxima
poodi, kust kingisoov võetud.
Kõikide Inglipuude asukohad
leiab veebilehelt
www.maxima.ee/inglipuu.
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Poksiklubi treener: me ei õpi kaklema, vaid võitlustkunsti

Jõhvi spordikeskuse hoones
toimus 2.-3. novembrini turniir Jõhvi Box Open, millest
võtsid osa poksijad mitmelt
poolt maailmast.
Ürituse korraldanud poksiklubi
Loit treeneri Vjatšeslav Zaretšnevi sõnul võttis võistlustest osa 118 sportlast, kellest finaali jõudsid parimad
poksijad Eestist, Lätist ja
Rootsist.
„Meie traditsiooniline turniir
on rahvusvahelise staatusega,
kuna sellest võtavad osa
sportlased erinevatest maadest. Üritus viiakse läbi
poksi populariseerimiseks regioonis, kohalike poksijate
meisterlikkuse
tõstmiseks
ja muidugi riikide vaheliste
sidemete loomiseks,“ rääkis
Vjatšeslav Zaretšnev, tänades
ühtlasi Jõhvi valda finantsilise
toetuse eest.
„Kui rääkida eesti poksijatest,
siis sel turniiril võtsid osa
Eesti tugevaimad sportlased,
sellised nagu Eduard Peresild
(Tallinn), Semjon Karhanin
(Kohtla-Järve), Semjon Kama-

nin (Narva), kes on oma
vanusekategooria
parimad
sportlased.“
Lõpptulemusena kuulutati turniiri võitjateks Aafrika päritolu
poksijad Rootsist. Kuigi ka
meie sportlased ei jäänud
märkamatuks. Jõhvi poksijad
saavutasid kahevõitluses kolm
esimest kohta (võitlusega)
ja kaks esimest kohta (ilma
võitluseta, tüdrukud, kellele ei
olnud vastaseid).
„Eraldi tahaksin välja tuua
suurepärase tulemuse, mille
saavutas meie klubi kasvandik
Aleksandr Mokan. Ta võitis
oma kahevõitluse finaalis
Narva tugevat sportlast, kes
osales Eesti meistrivõistluste
finaalis,“ rääkis Vjatšeslav
Zarentšev.
Jõhvi poksiklubi Loit loodi
1995. aastal. Vjatšeslav Zarentšev liitus sellega 1998. aastal,
olles tänaseks vanemtreener.
„Niipea, kui Jõhvi loodi uus
spordikeskus, tõusime uuele
tasemele ja hakkasime läbi
viima rahvusvahelisi turniire,“
lausus Vjatšeslav Zarentšev,
kes märkis paraku, et kahjuks
on poks minetamas viimasel
ajal oma populaarsust.
„Meie spordiala populaarsus
oli tipus 1960-ndatel aastatel,
kui see oli ainus kontaktiga
kahevõitlus, mida riik toetas.“
„Pärast seda ilmus mitmeid
kontaktseid kahevõistlusi ja
kuna noored tahavad alati
proovida midagi uut, siis need
spordialad haarasid endale
mitmeid meie spordiala häid
sportlasi,“ sõnas Vjatšeslav,

jutuste tegemisele, mis aitab
poistel valmistuda kaitseväes
teenimiseks.

kes lisas, et selle üle nad ei
kurda ja neil on hea meel
terve konkurentsi üle ja selle
üle, et lapsed käivad jätkuvalt
spordiklubis.
Kahjuks on rahva seas levinud
arvamus, et poks on jõhker
ja karm spordiala. Treener
sellega paraku ei nõustu, olles
veendunud, et see spordiala
sobib nii poistele kui ka
tüdrukutele.
„Tegelikult on poksis üsna
halastavad reeglid ja kõik
on väga suure kontrolli all.
Traumasid on sellel alal
mitmeid kordi vähem kui mõnel muul spordialal. Kuna poksi
peetakse
psühholoogiliselt
üheks kõige keerulisemaks

Jõhvi gümnaasiumis toimus esimene CS:GO
arvutimänguturniir
„Arvutispordis võistlevad
inimesed omavahel kindlal küberspordialal. Lihtsamalt öeldes
arvutimängus. Ja nii nagu spordis
tavaks, on ka seal auhinnad,“ rääkis
Jõhvi Teatajale üks idee autoreid,
üheteistkümnenda klassi õpilane
Vladislav Magilnitski.
Gümnasisti sõnul tekkis idee sellest, et noored arutlesid uurimistöö
üle. Sellest tekkis idee korraldada
turniir. Vaatamata tehnilistele
raskustele, mida aitasid lahendada
sponsorid, õnnestus kõik hästi.

„Turniiri nimeks panime CS:GO
LAN 2019. Meid aitasid osaliselt
mõned sponsorid ja saime toetust
ka Jõhvi vallavalitsuselt. Mängisime kaks päeva. Esimesel päeval
toimus turniiri esimene etapp,
millest võttis osa kuus meeskonda. Teisel päeval mängisid kuuest
neli meeskonda finaalis.“
„Noorte seas on arvutimängud
väga populaarsed. Sarnaseid
turniire viiakse läbi igal pool
maailmas ja neil on väga arvestatavad auhinnafondid. Turniir

spordialaks, siis tänu sellele
aitab ala kasvatada omadusi
nagu julgus, vastupidavus,
enesekindlus, mis omakorda
aitab tulla toime erinevate eluliste lahkhelidega,“ on treener
kindel.
Euroopas ja igal pool mujal
maailmas on küllaltki levinud
ka naiste poks. Klubis käib
ka tüdrukuid, kuid mitte väga
palju. Treener mäletab aga
aegu, mil poksiga tegeles
palju tüdrukuid ja ühel aastal
saavutas tervelt viis neist Eesti
meistritiitli.
„Kutsume treenima ka tüdrukuid, sest õpime koos
psühholoogiliselt karastuma.
Me ei õpeta pelgalt kaklema,

vaid õpetame võitluskunsti.
Mulle on alati meeldinud kõnekäänd, mis ütleb, et poks
kulub kõigile elus ära.“
Treener märgib ka seda, et
paljud noored eelistavad üha
rohkem mängida arvutimänge
ja üha vähem lapsi pühenduvad
spordile ja jäävad sellega tegelema. Poks ei ole seejuures
mingisugune erand. Laste
reaalne elu kandub üha rohkem
üle virtuaalsesse maailma,
millest on keeruline ümber
lülituda.
Vjatšeslav Zarentšev rõhutab
veel seda, et nii nagu igal
spordialal, kulub poksis palju aega üldiste füüsiliste har-

Poksi võib tuua lapsi vanuses
alates 8-9 aastat, kuid treener
soovitab sellest hoolimata
panna lapsed esmalt mõnda
üldist vormi arendavasse
trenni, nagu näiteks jalgpall
või kergejõustik. See aitab nii füüsiliselt kui ka
emotsionaalselt tugevamaks
muutuda. Hiljem, 12-aastaselt
ja vanemalt võiksid nad hakata
käima poksiklubis treenimas.
Spordiklubi Loit peab kõige
olulisemaks valmistuda klubi jaoks kõige tähtsamaks
võistluseks – Eesti meistrivõistlusteks.
„Eelkõige seal selgitatakse
välja riigi kõigi poksiklubide
tase ja just seal sündinud
tulemuste alusel pääsetakse
Eesti rahvusmeeskonda. Meie
jaoks on kõige tähtsam pääseda
meeskonda, selleks et esindada
oma linna, oma regiooni ja riiki
juba tiitlivõistlustel – Euroopa
ja maailma meistrivõistlustel.
Meie spordiklubi sportlased
on mitmeid kordi tulnud
poksis erinevates kaalu- ja
vanusekategooriates
Eesti
meistrivõistluste tšempioniks.
Samuti on nad Eesti rahvusmeeskonna ridades esindanud meie riiki Euroopa
meistrivõistlustel,
tudengite
maailmameistrivõistlustel
ja
olümpiamängude valikvõistlustel.“
Jevgenia Parv
Foto: Jevgenia Parv

Tammiku segaansambel tähistas oma
20. sünnipäeva
Tammiku segaansamblis
laulavad:
(esireas vasakult) juhendaja
Anu Kaljusaar, Kadi Rebban,
Evi Pinna, Piret Unt,
Heli Vähk, Küllike
Šapovalov, Tiina Küttis,
Mare Aadumäe;
(tagareas vasakult) Aare
Rebban, Hannes Konsa,
Ivo Tamm, Andre Lüüde,
Tõnu Randmer, Andrus
Rekkor.

on eriline selle poolest, et noored
asuvad ühes ruumis, kuigi erinevate arvutite taga. Nii on „sõbra
õlga“ parem tunnetada ning
samuti on rohkem hasarti,“ rääkis
Vjatšeslav.
Võistluse võitis meeskond nimega
Team Tusowka, teise koha teenis
välja meeskond PEPPERSACK
ja kolmandaks tuli meeskond F7.
Kõige paremaks mängijaks valiti
Denni „Neo“ Karin.
JT
Foto: Jevgenia Parv

Tammiku segaansambel tähistas oma
20. sünnipäeva suurejoonelise peoga “Oma
laulu ei leia ma üles“,
kus esitleti ka ansambli
kuuendat CD-plaati.
16. novembril täitus peopaigaks olnud Tammiku rahvamaja saal väga paljude
inimestega, et kuulata ilusat
muusikat Tammiku segaansambli esituses.
Üritus
algas
näidendiga,
kus Pipi otsis oma laulu.
Näitemänguga tutvustasime,
millega lauljad peale laulmise

veel tegelevad ja kus töötavad. Tänu Raili Tamme
juhendamisele saime sellega
hakkama ning ammune soov
näidendiga üles astuda oli
täidetud.
Esinesime kolmes blokis.
Esimeses osas „Rahvalik ja
mõnus“ esitasime rahvalikke laule koos pillimänguga.
Teises blokis „Värvilised elumustrid“ võis kuulata nostalgilist ja kolmandas osas
„Romantikalainel“ romantilist
muusikat.
Vahepalu
pakkusid
naisrahvatantsurühma
Tammiku (juhendaja Maris Kriisa)
ja tantsurühma Lausa Lust

(juhendaja Anu Pungas) särtsakad tantsijad oma võrratute
ülesastumistega.
Rahvamajas oli peo ajal ka
väike väljapanek ansambli tegevusaastatest.
Pärast kontserti söödi sünnipäevatorti ja pidutseti hilisööni.
-Tammiku segaansambel - kes
palju käinud, palju näinud,
rõõmu tundnud, laulnud nii
enda kui teiste rõõmuks TÄNAB KÕIKI, kes rõõmustasid meid oma kohalolekuga
ning külvasid meid üle õnnitlustega.
Heli Vähk
Tammiku segaansambli vanem
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Tagasi minevikku: nii nägi soomusrong välja Vabadussõja ajal
Soomusrong nr 7 „Wabadus“
taastati Eesti vabariigi sajandaks juubeliks. Selle aasta
algul alustas rong Kehrast
oma teekonda erinevatesse
Eestimaa jaamadesse.
Soomusrongi sisse saavad
kiigata kõik huvilised täiesti
tasuta. Ekskursioonid viiakse
läbi igal täistunnil kell 10–17.
Seda ebaharilikku rongi tutvustatakse koos Vabadussõja
aegsete sündmuste ja
soomusrongide ajalooga.
Viimastest on tänaseks reaalselt alles jäänud paraku
vaid kolletuvad fotod. See
rong on taasloodud täpselt
sellisena, nagu soomusrongid
sajand tagasi välja nägid.
Soomusrong peatub Jõhvi
jaamas 29. novembrini. Selle
viimaseks peatuseks saab
olema Narva. JT
Foto: Jevgenia Parv

Aastalõpuball ei ole enam kaugel ja viimane
aeg on lihvida oma tantsuoskust. Selleks on
suurepärane võimalus igal esmaspäeval vallavalitsuse saalis osaledes seltskonnatantsukursustel.
Kursus alustab esmaspäeval, 11.novembril
kell 19.00-20.30.
Juhendajaks Maria Kozlova tantsuklubist Stiil.
Tantsuking jalga, hea tuju kaasa - tantsupõrand
ootab Teid!
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Kultuurikalender

Jõhvi Kunstikooli galeriis
on kuni 07.01.2020 avatud Olga Ionaitise (RU) ja Anna Forlati
(IT) lasteraamatute illustratsioonide näitus.
Jõhvi raamatukogus
3. detsembril - Sass Henno loeng `´Asjad, millest täiskasvanud
rääkida ei julge´´ (etteregistreerimine kuni 27.11
anne.kippar@rk.johvi.ee)
Paberikunsti töötoad 04.12,11.12 ja 18.12 kell 16.00
14. detsembril kell 12.00 - Suur jõulueelne meisterdamise
päev õpetaja Kajaga
Majas on kuulsate muinasjuttude varjuteatri näitus!
Raekoja saalis
1.detsembril kell 13.00 - Eri rahvuste klubi Landõš
Keskväljakul
1. detsembril kell 12.00 I advendiküünla ja kuusetulede
süütamine
21.-24. detsembril Jõululaat. Müügil käsitöökaubad ja talutooted
Meeleolukas kultuuriprogramm, kohtumised jõuluvanaga jms.
Laat avatud: 21.12 kell 12.00 -19.00; 22.-23.12
kell 10.00 – 19.00; 24.12 kell 10.00 – 14.00
22. detsembril kell 11.00 IV advendi kontsert - esinevad kultuuri-ja huvikeskuse laululapsed Jõululaadal
24. detsembril kell 12.00 Jõulurahu väljakuulutamine Rootsi
kuninganna Kristiina 17. sajandist pärit käsusõnadega ja
kaunimate jõulukodude omanike tunnustamine
31. detsembril kell 22.30-02.00 aastavahetuspidu.
Ansambel Compact, uhke ilutulestik ja tulised diskorütmid!

87
Maimu Aavel 4. november
Lidia Ekimova 5. november
Nadezda Lisimenko 5. november
Yulia Andreeva 17. november
Anna Jastremskaja 25. november
Galina Grigorieva 30. november
Oktoobris registreeriti 6 väikese
Maire Kuldmets 30. november
vallakodaniku sünd:
86
Saskia Tanissaar
Evgenia Veresova 7. november
Johannes-Mikk Aabna
Aino Pirk 16. november
Romet Pajumaa
Tamara Semchenkova 21. november
Jaroslav Sudakov
Raisa Fedorova 26. november
Kirill Floss
Niina Lapko 29. november
Alex Vaher
85
Viktor Kukk 2. november
Novembris tähistavad sünnipäeva
Vaike Ilves 8. november
järgmised väärikas eas vallakodan- Ilona Lillemäe 9. november
ikud:
Maria Smirnova 25. november
97
Aleksei Heistonen 28. november
Liidia Guržienko 24. november
80
95
Ivan Jatskovski 1. november
Laine Niinberg 12. november
Irina Raidma 4. november
94
Irina Jefimova 5. november
Klavdiya Mysyagina 6. november
Mall Lattu 10. november
Miina Jevsejenko 18. november
Maire Raiend 13. november
Ida Tamme 30. november
Oleg Rybalov 30. november
Victor Stepanov 30. november
75
93
Svetlana Stukalova 1. november
Maimu Korts 1. november
Liia Leemets 2. november
92
Klavdiya Sadovnikova 2. november
Aino Haan 25. november
Leida Maidra 15. november
91
Galina Kornõšova 17. november
Asta Ratasepp 9. november
Jelena Paks 21. november
Mihhail Trussov 17. november
Maria Aksjonova 26. november
Lidia Tšuškina 30. november
Ekaterina Cherednikova 27. november
90
70
Veronika Meigas 17. november
Eha Kivestu 1. november
Niina Vahnina 21. november
Valentina Lukjanovitš 4. november
Leonid Azarov 25. november
Helmi Müür 4. november
Maria Vjaltseva 28. november
Valentina Polyakova 5. november
89
Heldur Niinepuu 7. november
Helgi-Adele Rooden 17. november
Fjodor Kotšaš 9. november
Aino Špakova 22. november
Ly Peil 10. november
88
Viivi Tamm 11. november
Vaike Adama 6. november
Alexander Chikhachev 15. november
Galina Paukku 6. november
Galina Abramova 20. november
Johannes Tõnuvere 7. november
Vyacheslav Laabe 21. november
Paraskoviya Guseva 8. november
Maria Ilves 25. november
Evald Pajo 13. november
Nadezda Azarova 26. november
Margarita Frolova 18. november
Lyudmila Kozlova 30. november

Vaegkuuljate abistamine ja nõustamine
11. detsembrilkell 10.30-14.00
Jõhvi Seltsimajas (Kooli 2, Jõhvi).
Kaasa võtta abivahendikaart.
Registreerimine vastuvõtule
telefoni teel 5287827

JÕHVI TEATAJA
Ida-Virumaa pealinna leht

Väljaandja: Jõhvi Vallavalitsus
Toimetaja Jevgenia Parv: 55985515,
jevgenia.parv@johvi.ee
Küljendus: Maili Lepp. Trükk: trükikoda Printall

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi sisekontrolöri
ametikoha täitmiseks
Sisekontrolöri eesmärk on töötada välja Jõhvi Vallavalitsuse
sisekontrollsüsteemi ja- meetmed ning suurendada kindlustunnet,
et valla asutustes võetavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad
valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning
tagavad valla varade mõistliku kasutamise.
Nõudmised kandidaadile
* omama kõrgharidust (kas finants-, majanduse või õigusalast);
* vähemalt 2-aastast töökogemust sisekontrolöri ametikohal või
3-aastast avalikus sektoris;
* kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide
tundmist, -samuti eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete
tundmist;
* väga head eesti keele oskust ning vähemalt ühe võõrkeele oskust
suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
* heal tasemel arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike
teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja
andmekogude kasutamisoskust;
* otsustus- ja vastutusvõimet, korrektsust töös, kohusetundlikkust,
põhjalikkust ja täpsust, analüüsivõimet ja oskust lahendada keerukaid
situatsioone;
* soovituslik omada eelnevat töökogemust õiguskaitseasutuses.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
* kirjalik avaldus;
* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad;
* elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
* motivatsioonikiri;
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Pakume:
* motiveerivat töötasu ja haiguspäeva hüvitist alates teisest
haigestumise päevast hüvitise kohta kehtestatud määras;
* võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste
võimalusi;
* tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas.
Konkursi kontaktisik on Natalia Agejeva e-posti aadress
natalia.agejeva@johvi.ee. Dokumendid esitada hiljemalt
30. detsember 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn,
Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse
sisekontrolör“ või digitaalallkirjastatult e-posti
aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3747.

Tammiku rahvamajas
15. detsembril kell 12.00 III advent - „Jõulude ootuses “ Tammiku Rahvamajas
Esinejad meilt ja mujalt, tantsuks mängib Rehi ja Kalm Trio.
Pääse 5€
Jõhvi Kontserdimajas
7.detsembril kell 15.00 - Jõhvi naisrahvatantsurühma GEVI
55. aastapäeva kontsert “Aja mustrid ja värvid”
18. detsembril kell 18.00- kultuuri-ja huvikeskuse lastekollektiivide jõulukontsert
29. detsembril kell 19.00 - Jõhvi aastalõpuball. Sära ja glamuur, muusika ja tants, meeleolukad kohtumised ja aasta
parimad hetked!
Pääsmed hinnaga 30 € (kahele) müügil kontserdimajas ja piletimaailmas.
Mihkli kirikus
1. detsembril kell 13.00 Jõhvi põhikooli lauluringi „Laulvad
jõhvikad“ advendikontsert
Kahula küla seltsimajas
8. detsembril kell 15.00 II advendipühapäeva tähistamine

