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tasuta

Jõhvis muutus võim:
Martin Repinski kommentaar
Septembri lõpus
toimus jõhvis võimuvahetus. Kuna paljude
meediaväljaannete
jaoks seostatakse seda
lugu Martin Repinski
nimega, palus „Jõhvi
Teataja“ kommentaari,
esitades paar lihtsat,
Jõhvi elanikke huvitavat küsimust.
Tundus, et eelmine vallavanem sobis kõigile, koalitsioon töötas, uus koalitsioon
asus samuti tööle, kuid eksisteeris vaid lühikest aega.
Miks nii juhtus, miks võim
jälle vahetus?
Ütlen nii: tekkisid tõsised
probleemid koostöös.
Kas saaks täpsemalt?
Olid viivitused projektidega,
mis tuli ära lahendada. Näiteks jalgpallistaadion. Oli
vaja valmistada ette selle projekteerimist, et mitte kaotada
lootust finantseerimisele. Või
siis raudteejaam. Selle hoone
kordategemine oli üks tõsine
valimislubadus, vallal oli võimalus sellega tegeleda, kuid
eelmine vallavanem lihtsalt ei
suutnud selles küsimuses Eesti
Raudteega kokku leppida. Ja
nii edasi. Ei tahaks avalikult
musta pesu pesta, see ei too
enam mingit tulemust, jääme
lihtsalt üksteist süüdistama.
Praegu tuleb edasi vaadata.
Tegelikult oli vallavanemal
võimalus arusaamatused lahendada, kuid ta ei tegelenud
sellega ja lõpuks pöördusin
ma Max Kauri poole erakonna
Jõhvi osakonna poolt ning
tegin ettepaneku jätta oma
ametikoht ning asuda asevallavanema kohale. Kuid
ta loobus ning otsustasime
lahendada selle olukorra minimaalsete kadudega.
Millega see eelviimane koalitsioon ei rahuldanud?
Ma ei näinud, et eelmine koalitsioon vallale midagi head
tooks. Kui tulla tagasi algse
koalitsiooni juurde keskerakondlastega „Jõhvi Meie

Jõhvi vallavolikogu uus koalitsioon
Kodu“, siis võin öelda, et
otsuste vastuvõtmise kiiruse,
lahendatud ülesannete hulga
poolest oli see üks parimatest,
seetõttu otsustasime selle juurde tagasi pöörduda. Oleks
võinud kannatada ja oodata
positiivseid muutusi, kuid milleks? Kui koordineeritud ja
edukast koostööst midagi välja
ei tule, on parem laiali minna
ja luua koalitsioon, mis tööle
hakkab.
Kuidas te reageerite süüdistustele, mida opositsiooni poolt
pidevalt tuleb krediitkaartide, valla eelarve laristamise
ja muu kohta? Ning kuidas
saate neid kommenteerida?
Mulle loobitakse tihti süüdistusi selle kohta, et ma laristasin eelarvet, väga lihtne
on inimest paljasõnaliselt
süüdistada, õigem oleks aga
fakte vaadata. Kui ma Jõhvis
tööle asusin (vallavanemana
– „JT“), oli valla arvel veidi
üle miljoni euro, kui läksin – ligi kaks miljonit. Või võtame
näiteks võla (krediidi) näitaja: kui
tulin, oli 17%, kui läksin – 9%.
Rääkigem faktidest, mitte ärgem
süüdistagem paljasõnaliselt.
Teid on süüdistatud töötajate
vallandamises
erinevatelt
ametikohtadelt, Jõhvi imago
rikkumises ning selles, et
see väljendub negatiivselt
valitsuse toes.
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Mis puudutab valitsuse tuge,
siis seda meile osutatakse.
Võtame näiteks viimase suurtest projektidest – tulevase
jalgpalli sisehalli. Nii et imagoga on meil kõik korras. Ning
jah, riigi toetus on Jõhvile kui
väikesele ja kiiresti arenevale
omavalitsusele väga tähtis, me
teeme tööd, et see oleks meil
ka edaspidi.
Mis puudutab ülejäänut, siis
ei saa ma öelda, et oleksin
alati kõike ideaalselt teinud,
olen inimene ning samuti
vigu teinud, eriti lõpus, kui
lahkusin vallavanema kohalt
ning mingid otsused võeti
vastu ilma neid elanikele
selgitamata. Jah, oli vaja teha korrektuuri meeskonnas,
mingid inimesed oli vaja välja vahetada, kuid võimalik,
et tegin seda liiga järsult ja
emotsionaalselt, konteksti selgitamata, mille eest palun
Jõhvi elanikelt vabandust.
Mis puudutab omavalitsuse
heaolu hinnangut, siis kordan end, et vaadata tuleks
fakte, finantsnäitajaid. Kuid põhimõtteliselt on seda linna vaadates näha, teid remonditakse,
käivitatud on suured projektid.
Tuleb otsustada reaalsete muudatuste järgi linnas.
Miks uue vallavanema valik
just Jüri Konradile langes?
Ta ei ole ju kohalik.
Ma leian, et on hea, et ini-

mene ei ole kohalik. Meil
on palju väärikaid, tarku,
tugevaid kandidaate ning
oli ka soovijaid, kuid paljud
kohalikud inimesed on valla
väiksuse tõttu üksteisega seotud kas ettevõtluse või suguluse
kaudu, võib tekkida huvide
konflikt. Jüri Konrad on aga
neutraalne juht. See, et ta on
Valgast, on isegi hea, tal on uus
ja värske vaade. Kohalikel on
juba mingi nurga all kujunenud
seisukoht, mis kohati häirib
tervikpildi nägemist.
Ja kohe tulid tema kohta
e-postile mingid kirjad…
See, et tema kohta hakati kohe
kompromaati saatma, räägib
sellest, et tegemist on tugeva
isiksusega, kes on midagi
väärt, kellega arvestatakse…
Kui ta ei oleks kellelegi
huvitav, ei hakkaks keegi niimoodi pingutama. Jüri on
sportlane ja ettevõtja, mitte
mingi valgekrae, kes elatub
poliitikast, sportlasena on talle
omane teatud distsipliin ja tugev
iseloom. Lisaks on tal vajalik
juhtimiskogemus
kohalikus
omavalitsuses, ta oli üle kahe
aasta Valga abivallavanem, lisaks on Valga vallavolikogu
liige. Kogenud poliitik, kes
mõistab, mis ja kuidas. Ning
loodan, et ta tuleb suurepäraselt
toime Jõhvi valla arendamisele
ja selle elanike heaolule suunatud ülesannetega. JT

Uudised
Jõhvi saab jalgpalli sisehalli
Järgmisel aastal saab Jõhvi jalgpalliklubi
Phoenix kümneaastaseks. Ning lõpuks
täitub klubi ammune unistus – praeguse
jalgpalliväljaku kõrvale ehitatakse lähima viie
aasta jooksul Ida-Virumaa esimene jalgpalli
sisehall. Sellise otsuse võttis vastu valitsus.
Phoenixi juht Sergei Ivanov räägib sellest hetkel veel ettevaatlikult, kasutades väljendit „loodan, et see staadion ehitatakse“, nagu pelgaks seda ära hirmutada. Kuid tunnistab, et see,
et nende ammune unistus on peaaegu täitumas, oli ootamatu.
„See unistus tuli meile lähemale siis, kui peaminister meie klubi
külastas, kuid jah, see, et otsus tehti Jõhvi kasuks, oli meeldiv
üllatus.
„Me mõistsime, et meil on konkurent – Narva, ning staadion
tuleb tõenäoliselt just sinna. Kuid, et aus olla, ning soovimata
narvakaid solvata, sobib Jõhvi selle jaoks paremini. Otsustage
ise: meil on väga soodne territoriaalne asetus, mis võimaldab
seda staadioni kasutada ka teiste omavalitsuste jalgpalluritel.
Nii on meie juurde Kiviõlist 28 kilomeetrit, Sillamäelt 20, KohtlaJärve on üldse meie lähim naaber“, seletab Sergei.
Sergei ise loodab, et kupliga staadioni teke suurendab oluliselt
nende võiduvõimalusi. „Lapsed tahavad võita, kuigi ka kaotused
on vajalikud. Jalgpall võimaldab kõike seda, kuna ei saa kogu elu
mängida ja võita. Kuid meil on head treenerid, lapsevanemad ja
lapsed, me loodame, et saame kasutada seda kuplit nii, et see
oleks kasulik kõigile. Lisaks on jalgpall spordiala, mis pakub palju
võimalusi. Isegi kui sinust ei saa kõrgema klassi jalgpallurit, võid
alati töötada treenerina, spordiajakirjanikuna, analüütikuna,
füsioterapeudina“, loetleb Ivanov jalgpalli võimalusi, lisades, et
põhjamaades on just sarnaste kuplite ehitamise arvelt kohalike
jalgpallurite tase kõvasti kasvanud. Sakslased aga tunnistasid
jalgpalli üldse rahvuslikuks väärtuseks.

„Miks Saksamaal pandeemia ajal lubati jalgpalli mängida? Anti
valitsusele numbrid, mis näitasid, kui palju tuleb jalgpallist
kasumit ja kui palju inimesi sellega tegeleb. jah, mängud toimusid pealtvaatajateta, kuid jalgpall jätkas eksisteerimist“, toob
Sergei näite.
Jalgpalliklubi juht loodab südamest, et aja jooksul kasvab püstitatud
kupli ümber tõeline spordilinnak, toetades ka teisi spordialasid.
„Veel tahame väga rajada oma juubeliks väikese jalgpallipargi,
pinkidega, millel vanemad saavad lapsi trennist tagasi oodata.
plaanis on varikatuste ehitamine tribüünide kohale. Kuid tulles
tagasi kupli juurde, kas kujutlete, kui palju mugavam saab lastel
olla treenida, arvestades meie vihmast kliimat? Ja ka vanemad
ei pea siis oma laste pärast muretsema. Lisaks trennidele saame
siis ka rahvusvahelise tähtsusega turniire läbi viia, kusjuures
mitte ainult suvel“, räägib Ivanov.
Antud hetkel käib ettevalmistav töö koostöös Jõhvi vallaga, Eesti
Jalgpalliliiduga ja riigiga selle projekti elluviimiseks.
Jevgenia Parv
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Saage tuttavaks: Jõhvi vallavalitsuse
Septembri lõpus toimunud umbusaldushääletus viis uue koalitsiooni
loomiseni Jõhvi vallavolikogus. Uueks vallavanemaks sai Jüri Konrad,
abivallavanemaks majanduse, ettevõtluse, maaelu ja arengu valdkonnas
Toomas Nael, abivallavanemaks hariduse, kultuuri ning spordi-,
noorsoo- ja sotsiaaltöö valdkonnas Evelyn Danilov.
Nagu lubasime, tutvustame täna Jõhvi elanikele uusi vallajuhte. „Jõhvi Teataja“ toimetus
esitas kõikidele sarnased küsimused, need puudutavad karjääri, haridust, hobisid ning
tööalaseid plaane.

Jüri Konrad, vallavanem

veendunud, et kõik laabub ja meie suured projektid liiguvad edasi, tuues kasu kõigile, vastavalt
Jõhvi arenguprogrammile. Siin on väga hea meeskond, professionaalsed ametnikud, kes tunnevad
oma tööd.
Kas see amet on Teile väljakutseks? Miks?
Muidugi on. Kui mulle seda pakuti, pidin seda tõsiselt kaaluma, tuli mõista, et pean sõitma ära
Valgast, kus kõik on juba tuttav, elu on paika sätitud, ja see otsus tuli kiiresti vastu võtta. Ma
lähtusin sellest, et iga päev sulle selliseid ettepanekuid ei tehta ja on vaja proovida.
Rääkige oma hobidest, kuidas te puhkate?
Ma olen innukas kalamees, kalapüük on võimalus iseenda ja loodusega omaette olemiseks,
lõdvestumiseks, ma püüan kala nii talvel kui suvel. Minuga koos on alati elanud loomad – kassid
ja koerad, praegu olin ma sunnitud jätma nad Valka oma pere hoolde, seal on neil muidugi parem,
seal on suur maja ja krunt, mina aga käin neil nädalavahetustel külas ja veedan nendega rõõmuga
aega.

Toomas Nael, abivallavanem

Pärit Valgamaalt, Pukast, kus lõpetas keskkooli. Pärast kooli läbis ajateenistuse sisekaitsevägedes
Tallinnas. Kuna oli enne seda palju spordiga tegelenud (karate ja kergejõustik), töötas mõnda
aega pealinnas, treenides noori karatekasid, nädalavahetused aga veetis Lõuna-Eestis, kus samuti
treeninguid läbi viis. Üheksakümnendate alguses pöördus ta tagasi kodukanti Valka, alustas seal
oma maja ehitamist, paralleelselt treeneritööd jätmata, veidi hiljem hakkas tegelema ettevõtlusega
(hotellindus ning ööklubi). Pikki aastaid seisis Rahvaliidu piirkondliku osakonna eesotsas, pärast
erakonna tegevuse lõpetamist valis enda jaoks Keskerakonna, mille liige on siiani. On osalenud
erinevate komisjonide töös, oli Valga abivallavanem sotsiaalvaldkonnas, on Keskerakonna Valga
osakonna juht.
Te olete juhtinud vallavalitsust peaaegu kuu aega. Kas Teile Jõhvi meeldib? Kuidas on
organiseeritud Teie elu siin, kas elate siin pidevalt või sõidate koju Valka?
Ma elan Jõhvis üürikorteris, nädalavahetuseks sõidan koju Valka. Jõhvi meeldib mulle väga, see
on ilus linnake, kus on muuhulgas palju vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi. Jõhvi sarnaneb
mõnes mõttes minu kodulinna Valgaga – roheline, mitte väga suur, sarnase elanike arvuga, kes
räägivad nii eesti kui vene keeles (Jüri räägib vabalt mõlemas keeles – „JT“)
Kas tegelete siiani spordiga? Kuidas Teie arvates on sport abiks vallavalitsuse töös?
Muidugi. Antud hetkel on see mitte karate vaid treeningud jõusaalis, teen trenni neli-viis korda
nädalas, et hoida end terve ja aktiivsena. Muidugi annab sport palju. Mul olid karateringid
üle kogu Eesti, edukas treener aga on alati liider, kelle arvamust arvestatakse, inimene, kes on
võimeline andma oma kogemust ja teadmisi edasi teistele inimestele, kes oskab teha seda nii,
et inimesed selle vastu võtaksid ja enda hüvanguks kasutaksid. Karate – see on terve filosoofia,
inimestega suhtlemine, teadus sellest, kuidas teist inimest tunda ja mõista. Sa pead olema alati
avatud ja heatahtlik.
Kas olete jõudnud juba veidi vallaellu süveneda ja mõista, millega on vaja tööd teha?
Jah, olen. Hiljuti käisid meil külalised, kes olid üllatunud selle üle, kui soravalt ma rääkisin
prioriteetidest Jõhvi arengus vaatamata sellele, et olen olnud sellel ametikohal vaid lühikest
aega. Kuid mulle tõepoolest meeldib mitte ainult kabinetis istuda, vaid ka käia kohapeal mingitel
objektidel, tutvuda projektidega vahetult kohal olles, inimestega suheldes. Jõhvis on töös palju
suuremaid ja väiksemaid projekte, mida tuleb edukalt jätkata – need on uue põhikooli ehitus,
kergejõustikustaadion, jalgpalli sisehall, uus raamatukogu, Narva maantee renoveerimise teine
etapp, valmimas on koerte harjutusväljak, otsustada tuleb raudteejaama saatus. Unustada ei saa ka
sotsiaalsfääri, õigeaegselt tuleb esitada taotlused projektidele, mida riik saab toetada.
Mida sooviksite öelda Jõhvi elanikele, alustades oma tööd vallas?
Tahaksin öelda, et mõistan, et kõik on juba väsinud sellest pidevast võimuvahetusest siin, kuid
selline see poliitika kord on, kunagi ei tea, mida homne päev toob. Kuid ma olen valmis töötama
elanike hüvanguks, mõistan, et seda räägivad kõik poliitikud (naeratab), kuid ma olen tõesti

Pärit Kohtla-Järvelt, lõpetas vene kooli (vaatamata sellele, et kodune keel oli eesti keel), seetõttu
räägib vabalt nii eesti kui vene keeles. Seejärel õppis Sillamäe mäetehnikumis, sai mäetööstuse
elektromehaaniku kutse ning läks kaevandusse tööle. Katkestas töö ajateenistuse läbimiseks,
seejärel pöördus tagasi kaevandusse, kus töötas läbindajana, seejärel läbindajate brigaadi juhina,
lõpetas töö kaevanduses piirkonnajuhi abina. „Tahan siiralt tänada minu õpetajaid ja juhte: hea
kool oli, karm kuid õiglane“ – ütleb Nael. Selleks ajaks oli Nael juba kõrghariduse saanud,
lõpetades Plehhanovi nimelise Leningradi mäeinstituudi mäeinseneri erialal. Olles lõpetanud
töö kaevandussektoris, liikus 90-ndatel aastatel erasektorisse. Töötas pehme mööbli tootmisega
tegelevas ettevõttes, seejärel pikki aastaid kindlustusvaldkonnas, tegeledes kindlustusjuhtumite
ekspertiisiga. 2001. aastal lõpetas ECOMEN instituudi (finantsjuhtimise eriala). Perioodil
2000-st kuni 2003. aastani töötas müügijuhina kütusefirmas Kris Kütus OÜ. Pärast seda töötas
IF Kindlustuses äriklientide haldurina. Alates 2008. aastast töötas Danske (endine Sampo)
pangas samuti äriklientide haldurina. Pärast rahapesuskandaali hakkas pank oma tegevust
kokku tõmbama ning Nael koondati. 2019. aastal asus ta tööle Ida-Viru Ettevõtluse Arendamise
Keskusesse (IVEK), kus oli ettevõtete konsultandiks. 2020. aastal liikus tööle Baltoili tehasesse,
kus töötas klientidega. Septembris kutsuti ta kandideerima Jõhvi abivallavanema ametikohale.
Toomas Nael ei kuulu ühtegi poliitilisse erakonda.
Kas see amet on Teile väljakutseks?
Minu jaoks on see loomulikult suur väljakutse, arvestades täiesti uut tegevusvaldkonda,
seadusandlikku baasi, mis kohaliku omavalitsuse tegevust reguleerib. Otsus selle pakkumise
vastuvõtmiseks ei tulnud mul kergelt. Kahtlemata on pikaajaline töökogemus ettevõtjatega
mingil määral abiks. Kuid nii või teisiti lähtun ma oma tegevuses sellest, et ma ei ole üksi,
minuga on kompetentsete spetsialistide meeskond, kelle kogemuse ja toetusega ma arvestan.
Sest vallavalitsuses töötavate inimeste teadmised ja kompetents on see alus, millele plaanin oma
tegevuses tugineda. Ainult nii. Ilma nendeta ei suudaks ma ühtegi otsust vastu võtta.
Kas olete juba jõudnud tutvuda oma töövaldkonna probleemide ja projektidega?
Kahe nädala jooksul olen jõudnud seda vaid pinnapealselt. Ma püüan süveneda, püüan esitada
küsimusi, mis aitavad mul orienteeruda ja mõista, millises staadiumis üks või teine projekt on,
kas praegusel hetkel on kuskil vallavalitsusest sõltuvaid seisakuid või viivitusi ja kui on, siis
kuidas me saaksime need takistused kõrvaldada. Nende hulgas on ka projekte, kus tuleb väga
kiiresti tegutseda, et mitte riigi toetuse võimalusest ilma jääda, see aga tähendab, et peame
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uus koosseis
korrektselt ning tähtajaks taotlused koostama ning esitama dokumendid riiklikesse struktuuridesse
nende finantseerimiseks. Mis puutub maaelu küsimustesse, mis samuti minu vastutusalasse
kuuluvad, siis toimus meil hiljuti ümarlaud külakogukondade esindajatega (kohtumine toimus
Kahulas), millel me kuulasime ära nende probleemid ja soovid nii infrastruktuuri kui ka
teiste maaelu valdkondade parendamise osas. Ütlen ausalt, et osad soovid on realiseeritavad
suhteliselt kiiresti ning ei nõua suuri kulutusi, kuid on ka neid, mis võivad realiseeruda al-les
paari aasta pärast. See on seotud nii kooskõlastuste kui ka finantseerimisega, näiteks transpordiühenduste ja tänavavalgustuse osas, kus on nõutav kooskõlastamine erinevate ametitega ning
naaberomavalitsustega. Kuid absoluutselt kõik projektid on realiseeritavad ning kohtumisel
külakogukondade esindajatega nägin ma, et meievaheline dialoog on täiesti konstruktiivne.

Evelyn Danilov, abivallavanem

Pärit Kiviõlist, 2011. aastal sai juristihariduse, liitus kohe ka Eesti Juristide Liiduga, kellega
koostöös osales erinevates õigusvaldkonna projektides.
Alates 2009. aastast töötas ettevõtlusvaldkonnas, osutas erinevat juriidilist abi, omab kogemust
asjaajamises ja personalijuhtimises. Neli aastat töötas kinnisvarabüroos, osutus kaks korda
valituks selle büroo aasta maakleriks (2016. ja 2017. aastatel). On üle aasta juhtinud Jõhvi
Keskraamatukogu, 2019. aastal alustas õpinguid raamatukogunduse kursustel, mille lõpetas
edukalt 2020. aastal. Kolme poja ema. Tema sõnade järgi kulub tema vaba aeg perele ja
heategevusele. Juhib Facebookis gruppi Elumuutvad Abistajad, millel on üle 9000 liikme üle
kogu Eesti.
Kas see amet on Teile väljakutseks? Miks?
Kahtlemata, kuna tegevusvaldkond on väga lai, allasutusi on palju. Kõik need valdkonnad on
mulle ühtemoodi lähedased, seetõttu loodan teha oma tööd maksimaalselt hästi. Loomulikult on
siinkohal abi ka minu isiklikust kogemusest, kuna olen Lüganuse vallavalitsuse liige ning juhtisin ka valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni, seetõttu on kõik valupunktid mulle teada. Endise
raamatukogujuhina oman ettekujutust ka kultuurivaldkonna juhtimisest, kolme poja emana
mõistan haridusvaldkonna probleeme. Kõige suuremaks väljakutseks on minu jaoks muidugi
spordivaldkond. Tutvun rõõmuga selle minu jaoks uudse suunaga.
Millised peamised tegevussuunad olete maha märkinud? Millega tuleb esmajärjekorras
tegeleda?
Praegune aeg on tööalaselt väga pingeline, meil on palju uusi projekte. Teeme pidevat koostööd
allasutuste juhtidega, kuna praegu toimuvad mitmed remonditööd, mis tuleb lõpetada kvaliteetselt
ning tähtaegselt. Jätkame Väärikate Ülikooli arendamist, mul on väga hea meel, et see projekt on
tekitanud elavat huvi, millest räägivad arvukad kirjad ja küsimused.
Millised on tulevikuplaanid?
Jõhvi arengut jälgides olen rahul. Staadionid, hariduslinnak, lasteaiad, koolid… Liigume edasi
elukeskkonna parendamise suunas. Loomulikult ei saa ma jätta tähelepanuta uue raamatukogu
projekti, kindlasti tegeleme sellega edasi. Tahaks luua rohkem võimalusi noortele, pakkuda
midagi huvitavat meie eakatele Jõhvi elanikele. Tahan toetada lastega peresid, sest meil on
selleks kõik olemas: meil on suurepärased koolid, lasteaiad ja huviringid. meil on palju võimalusi
spordiga tegelemiseks, kindlasti arendame seda suunda ka edasi.
Pean väga olulisteks sotsiaalprojekte. Kvaliteetsed teenused ja rahulolevad elanikud – see on meie
eesmärk! Samm sammu järel püstitame uusi eesmärke ning seetõttu ta arenebki – meie ühine
Jõhvi.
Intervjueeris Jevgenia Parv. Fotod: Jevgenia Parv

Algas aasta kooli
väljaselgitav
rahvahääletus, Jõhvi
Gümnaasium on finaalis
12. oktoobril algas
rahvahääletus, millega selgitatakse välja aasta kool 2020.
Aasta kooli tiitlile
kandideerib kümme
finaali jõudnud kooli.
Virumaad esindavad
Rakvere Ametikool ja
Jõhvi Gümnaasium.

oli märgata ja tunnustada neid
kooliperesid, kes on leidnud
eriti nutikaid viise õppetöö elluviimiseks.

Aasta kooli nimetusele kandideeris kokku 31 kooli, neist
5 ametikoolid. “See on väga
hea tulemus arvestades, et pidime kevadise eriolukorra tõttu konkursil osalemise tähtaja
septembrisse lükkama.

Aasta kooli žüriiliige, näitleja
Karl Robert Saaremäe sõnul
paistsid koolide videotest hästi silma koolide omanäolisus
ja eripära. “Meil on tulevikukoole, kus juba toimub suur
osa õppeprotsessist digilahenduste abil. Ja siin on koole,
kus selliseid võimalusi pole,
aga see-eest toimub näiteks
rohkem õuesõpet.
Mina kui teatritöötaja hindasin videote puhul eelkõige
loomingulisust, kastist välja
mõtlemist ja nähtud vaeva,”
rääkis Saaremäe.

Nii valmisid osalemiseks vajalikud videod ja pildigaleriid
suures osas alles pärast suvevaheaega uue õppeaasta alguses ja meil on tõesti hea meel,
et nii paljud koolipered leidsid
aega ja inspiratsiooni oma
kooli erilisust meile näidata,”
rääkis Haridus- ja Noorteameti
koolituskeskuse peaspetsialist
Kadri Ratas.

Žürii otsusega pääsesid finaali
Vääna Mõisakool, Haapsalu
Kutsehariduskeskus, Püünsi
Kool, Tartu Forseliuse Kool,
Võru Gümnaasium, Jõhvi
Gümnaasium, TERA Peedu
Kool, Viimsi Gümnaasium,
Rakvere Ametikool ja Tartu
Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Finalistid on loetletud juhuslikus järjekorras.

Selle aasta erilise kevade
tõttu oli tänavuse aasta kooli konkursi üheks võtmefookuseks just digilahenduste
kasutamine. Korraldajate soov

Konkursi finalistide videotega
saab 12. oktoobrist tutvuda
ETV hommikusaadetes „Terevisioon” ja portaali Novaator
vahendusel.

Rahvahääletus kestab 23. oktoobrini aadressil
novaator.err.ee/aastakool.
Võitja väljaselgitamiseks liidetakse kokku rahvahääletused
tulemused ja žürii hinded.
Aasta kool 2020 kuulutatakse
välja 30. oktoobril ETV otsesaates „Terevisioon”.
2020. aastal kuulusid žüriisse Marcus Ehasoo Eesti
Õpilasesinduste Liidust, Aivi
Jürgenson Haridus- ja Teadusministeeriumist,
Reilika
Kaasik Haridus- ja Noorteametist, Laura Kõrvits, kes
on ERR ETV2 noorte saate
„Nova” toimetuse liige ja
näitleja Karl Robert Saaremäe.
Aasta kool on Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt
välja kuulutatud aasta õpetaja
konkursi osa. Aasta õpetaja
konkursi eesmärk on esile
tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Hariduspreemiad ja riikliku haridustöötaja
elutööpreemia antakse üle
iga-sügisesel aasta õpetaja
galal. Aasta kooli valitakse
kolmandat korda, eelmisel
aastal pälvis nimetuse Viljandi
Gümnaasium.
Haridus- ja Noorteamet
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Üle-eestilise spordinädala raames viis Jõhvi
Vene Põhikool läbi Kooliolümpiamängud

Jõhvi Spordikool
pakub: UUS ja TASUTA
algettevalmistus
5-8 a. lastele
TASUTA algettevalmistus on suunatud 5-8 a. lastele
(õppetasu pole!)
Eesmärgid
- Huvi äratamine ja spordiharjumuse kujundamine
mitmekülgse sporditegevuse vastu.
- Lastele erinevate spordialade tutvustamine, et aidata
lapsel leida juba ise lemmikspordiala.
- Õppurite tervise tugevdamine ja erinevate kehaliste
võimete mitmekülgne arendamine: kiiruse, osavuse,
vastupidavuse, koordinatsiooni, painduvuse arendamine
- Sporditeoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste
omandamine iseseisvaks harjutamiseks ja meelepärase
spordiala valimiseks järgmises kooliastmes.
- Läbi liikumiselusti treeningu- ja distsipliinipõhimõtete omandamine: suudab valida, otsustada
ja vastutust kanda, analüüsida ümbritsevat tegelikkust,
teha tööd, on valmis koostööks.
Õppeaeg kestab 1 õppeaasta.
Treeningud toimuvad 2 kuni 4 korda nädalas.
Ühe treeningtunni kestus on 45 minutit.
Õpingute alustamise tingimused
Jõhvi Spordikooli õpilaseks võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps tema vanema või seadusliku
esindajaga kirjaliku avalduse alusel.
Kooli õppekorralduse ja –kavaga saavad soovijad tutvuda enne õpingute algust.

Peamine, mis neid mänge iseloomustab, on pidulik avatseremoonia, mille käigus sütib olümpiatuli, mängib olümpiahümn ning
kõlab sportlaste ja kohtunike vanne. Samuti leiab aset ka haridusnädal, mille käigus toimuvad erinevad konkursid ja viktoriinid, olümpiatunnid ja konverentsid. Kõik see eristab Kooliolümpiamänge tavalistest koolivõistlustest.
Ka seekord toimus haridusnädala raames mitu huvitavat sündmust. Leidis aset sporditeemaline joonistusvõistlus, “Ausa mängu” esseekonkurss ning olümpiateemaline viktoriin. Igapäevaselt
oli uuendatud “Kooliolümpiamängude” stend, millel oli esitatud
mängude ajakava. Toimus samuti ka “Jõhvi Kooliolümpiamängude” plakatite esitlus, kooliekraanil näidati filme, tänu millele
sai tutvuda Kooliolümpiamängude ajalooga. Õpetajatele viidi
Spordipäeva raames koolistaadionil läbi discgolfi turniir.
Mängude sportlik programm algas reede varahommikul 1-2.
klasside lõbusate teatejooksudega, mis viidi läbi huvijuhi Antonina Lattu poolt.
Peale seda algas uuel koolistaadionil pidulik avatseremoonia ning
toimus Olümpiamängude osalejate paraad. Osalejad ja kohtunikud andsid vande, et osalevad mängudes ja täidavad kohtuniku
rolli ausalt. Tänu mängude külalisele – Noorte Olümpiafestivali
võitjale Jekaterina Mirotvortsevale süttis olümpiahümni saatel
tuli ja heisati lipp. Kultuurilise programmiga esines mängude
avatseremoonia osalejate ees tantsukollektiiv, keda juhendab
Nadežda Maisurjan. Avasõnadega osalejatele esines Eesti Kergejõustikuliidu peasekretär Sirje Lippe. Mängud avas pidulikult
kooli direktor Irina Šulgina.
Sportlik programm 3-4. klassi õpilaste jaoks kujutas endast ette

Spordiuudised

VÕIDUKAS HOOAJA ALGUS
Suurepärase eduga alustas
uut raskejõustikuhooaega
spordiklubi EDU, mida juba üle kahekümne aasta
juhivad president Argo
Aadumäe ja treener Aleksandr
Rumjantsev.
3. oktoobril toimusid AbjaPaluojal Eesti meistrivõistlused kuni 15-aastaste
kategoorias.
EDU meeskond sai vabariiklikus arvestuses kolmanda
koha, kusjuures kõik meistrivõistlustel osalenud tulid
tagasi medalitega, millest neli
olid tšempionide omad.

Neidude hulgas esines
kõige edukamalt 2006.
aastal sündinud Emeli
Raud, kes sai veenva võidu
kaalukategoorias kuni 71 kilo
ning tõstis 56 kilo rebides ja
75 kilo tõugates, vastavalt 121
kilo kahevõistluse summas.
Emelist sai ka neidude
kategooria absoluutne võitja
Sinclairi koefitsiendi järgi
(kahevõistluse summa suhe
sportlase enda kaaluga).
Kaalukategoorias kuni 76 kilo
sai kuldmedali 2010. aastal
sündinud Merti Hein: summa
57 kilo (22+35). Noormeeste
hulgas sai kaalukategoorias
kuni 49 kilo „kulla“ 2007.

võistlust programmi “Laste kergejõustik” järgi. 5-6. klassi õpilased võttsid osa kergejõustiku võistlusest. 5-6. klassi poisid ja
tüdrukud võistlesid 60 meetri jooksus, kaugushüppes ning palliviskes. Vanemate õpilaste ehk 7-8. klassi sportlik programm sisaldas 100 meetri jooksu, kaugushüpet ning kuulitõuget. Mängudest võttis osa ligikaudu 300 Jõhvi Vene Põhikooli õpilast.
Olümpiamängude võitjateks said “Laste kergejõustik” programmi nelja ala järgi Mihhail Žitkov ja Darja Drobõševa. Kolmekordseteks Kooliolümpiamängude kergejõustiku võistluse võitjateks said Liana Muhhina (5. klassi tüdrukute seas) ja Anastassia
Bogdanova (8. klassi tüdrukute seas). Kahekordseteks meistriteks said erinevates vanuserühmades Arseni Grigorjev, Vladislav Vassiljev, Vjatšeslav Gorbunov, Anastassia Sõtšnikova,
Kevin Hartšev ja Maksim Tšurkin.
Sel päeval oli nii võitjaid kui ka medaliste, aga kindlasti pole
mitte keegi kaotanud. Tüdrukud ja poisid said tunnetada olümpiavaimu õhkkonda ning vabas õhus toredas sügiseses ilmas ka
suure energialaengu.
Heas koostöös sai sekretäride brigaad eesotsas projektijuhi Galina
Safronovaga ning koolipsühholoogi Tatjana Laadaga kiiresti välja
selgitada mängude võitjad ja medalistid. Avaldame tänu ka 9c klassile ja klassijuhatajale Tatjana Ostretsova’le, kes aitasid kohtunikena.
Kooliolümpiamängud korraldati Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia, Eesti Kergejõustikuliidu, Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidu, Jõhvi valla, Jõhvi Spordikooli ja Jõhvi Vene
Põhikooli toetusel.

Õppeaasta jooksul läbitakse erinevate spordiala algtutvustus.
• Võrkpall
• Suusatamine
• Ujumine
• Sulgpall
• Kergejõustik
• Korvpall
• Jalgpall
• Tennis
Õpilasi juhendavad:
• Lilia Schmidt
• Tatjana Tulskaja
Lisainfo ja kava: https://johvisport.ee/et/Algettevalmistus

Viktor Predbannikov

aastal sündinud Ivan Vorobjov: 99 kilo (47+52).
Kuni 73 kilo kategoorias möödus kõikidest konkurentidest
2007. aastal sündinud Aleksei
Kuzmin: 172 kilo (77+95).
Hõbemedali võitis selles
kaalukategoorias 2006. aastal
sündinud Gleb Pušin: summa
113 kilo (48+65).
Kolmandaks tuli selles kaalukategoorias 2008. aastal
sündinud Dmitri Dodonov:
summa 106 kilo (46+60).
Kaalukategoorias üle 89 kilo
sai teise koha 2005. aastal
sündinud Aleksandr Jaanson:
summa 165 kilo (70+95).
10. oktoobril viisid ülalnimetatud spordiklubi EDU

juhid läbi Eestis populaarsuse
saavutanud iga-aastase
turniiri: Jõhvi avatud meistrivõistlused.
Naiste arvestuses oli kõige
resultatiivsemaks sportlaseks
taas Emeli Raud. Ta võitis
kindlalt kaalukategooria kuni
76 kilo, tõstes rebides 53 kilo
ja tõugates 72 kilo. Vaid väike
tehniline viga takistas teda
fikseerimast tõukes 77 kilo,
saavutades kahevõistluse
summaks 125 kilo.
Teiseks tuli samas kaalukategoorias Merti Hein, tema
summa oli 57 kilo (22+35).
Kuni 55 kaaluvate meeste
hulgas saavutas esikoha Ivan
Vorobjov: summa 103 kilo
(48+55).

Kaalukategoorias kuni 73 kilo
sai Jõhvi meistriks Aleksei
Kuzmin, kes parendas oma
hiljutisi saavutusi eesti meistrivõistlustel: summa 177 kilo
(79+98).
Kolmandaks tuli selles kaalukategoorias Dmitri Dodonov:
103 kilo (42+61).
Kuni 81-kiloste sportlaste hulgas
sai Jõhvi meistriks Lauri Naarits:
summa 230 kilo (100+130).
Teiseks tuli Aleksandr
Kurnikov: summa 148 kilo
(65+83).
Neljandaks tuli Maksim Pavlov: summa 112 kilo (47+65).
Ja veendunult võitis kõige
raskema kaalukategooria,
kuni 109 kilo, sooritades
korrektselt kõik kuus
arvestuslikku katset,

Aleksandr Jaanson: summa
177 kilo (77+100).
7. novembril astuvad EDU
sportlased võistlustulle
Valgas, esimese Eesti
raskejõustiku olümpiavõitja
Alfred Neulandi mälestusturniiril.
21. novembril aga võtavad
kõik EDU spordiklubi atleedid,
kes on Eesti meistrivõistlustel
vanusekategoorias kuni
15 aastat võitnud või
auhinnalised kohad
saanud, osa vabariigi
meistrivõistlustest
kategoorias kuni 17 aastat.
Turniir toimub Albus.
Georgi Georgievski
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Jõhvi Muusikakooli õpetajad pälvisid vabariiklikul
tasemel tunnustused
Septembri lõpus andsid Eesti Muusikakoolide Liit ja Eesti
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital Rahvusooper Estonia
talveaias üle tänavused tunnustuspreemiad Eesti parimatele
muusikaõpetajatele.
Eesti Muusikakoolide Liidu poolt anti tänupreemia
seitsmele õpetajale, nende seas Jõhvi Muusikakooli
kitarriõpetajale Inga Tagirovale.
Inga Tagirova valiti tänupreemia saajate hulka kui äärmiselt
pühendunud ning õpilasi innustav pedagoog, kelle õpilased osalevad järjepidevalt konkurssidel ja festivalidel
ning saavutavad seal suurepäraseid tulemusi. Eelmisel
õppeaastal osales vabariikliku õpilaskonkursi „Parim noor
instrumentalist“ regioonivoorus kaheksa Inga õpilast, kes
kõik tulid konkursi laureaatideks ning diplomandideks. Kui
kevadine eriolukord ei oleks nurjanud konkursi lõppvoorude
toimumist, oleks seal osalenud kuus Inga õpilast. Juba
aastaid juhendab Inga ka muusikakooli kitarriansambleid.
Teise tunnustuse teade saabus muusikakoolile Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalilt.
Seoses hiljutise ümmarguse tähtpäevaga pälvis Jõhvi
Muusikakooli puhk- ja löökpilliõpetaja ning orkestrijuht
Raivo Kallas rahvakultuuri sihtkapitali stipendiumi, mille
jaotuse aluseks on oluline panus rahvakultuuri valdkonda
vabariiklikul tasandil. Taotluse stipendiumi eraldamiseks
esitas Eesti Puhkpillimuusika Ühing.
Jõhvi puhkpilli traditsioon on juba mitu viimast aastakümmet
jätkunud Raivo taktikepi all, seda 1992. aastal rajatud Jõhvi
Muusikakooli Big Band`i ning 1996. aastal rajatud Jõhvi Big
Band`i koosseisudes. Tänaseks on dirigendi tegevus laienenud
ka naabervalda, kus tema juhendamisel mängib Mäetaguse
puhkpilliorkester.
Margit Raag

Mänguteraapia – koht kus lapse meel, süda ja hing kohtuvad
Alates 2016. aasta jaanuarist töötan Jõhvi Lasteaedades mänguterapeudina. Nii nagu mitmetest
uuringutest on selgunud,
on parim viis väikelapse
mure aitamiseks, teha seda
läbi mängu.
Mis see mänguteraapia üldse on
ja miks seal käiakse? Kõik lapsed
kes
mänguteraapias
käivad,
käivad vabatahtlikult ja vanemad
on kinnitanud seda oma nõusolekuga. Mänguteraapia annab
lapsele võimaluse ’’mängida läbi’’
enda tundeid ja probleeme samamoodi, nagu täiskasvanutele
suunatud teraapiates ’’räägitakse
läbi’’ inimese raskused. Mäng
juhtub päriselt, aga samal ajal ei
võrdu see päriseluga. See on koht,
kus laps saab siseneda ruumi, kus
ta on reaalsusega ühenduses aga
samal ajal on tal võimalus reaalsusest eralduda. Võimalus lasta
vabaks otsesest reaalsusest pakub
võimalust enda avamisele, spontaansusele ja ülimale usaldusele.
Lapsel on tänu mänguteraapiale
võimalus areneda kõige soodsamates tingimustes. Talle antakse
võimalus mängida välja oma kogunenud pinget, frustratsiooni,
ebakindlust, agressiivsust, hirmu,
mõistmatust, segadust. Niiviisi

tundeid läbi mängides toob laps
need pinnale, seisab nendega silmitsi, õpib neid kontrollima või
saab neist lahti. Selles ruumis on
laps kõige tähtsam isik, ta juhib
situatsiooni ja ennast.
Mina mänguterapeudina annan
lapsele kindlustunde, aktsepteerides teda täielikult ja koheldes teda austuse ja väärikusega.
Lapsele on pandud ainult vähesed
piirangud, mis lisavad omakorda
juurde turvalisust. Näiteks, lapse
tegevus ei tohi olla ohtlik enda tervisele, laps ei tohi tahtlikult lõhkuda mänguasju ja mänguteraapia
ruumi. Samuti kohe alguses selgitan lapsele, et kõik mida ta räägib
või mängudes mängib, jääb sinna tuppa. Erandina kui tunnen, et
laps on kas vaimselt või füüsiliselt
ohus, siis selgitan lapsele, et pean
veel kellelegi tema murest rääkima. Vanematele ja õpetajatele annan lihtsa ülevaate toimuvast.
Lapsed, kes mänguteraapiat vajavad, on erinevad. Näiteks agressiivsed, teisi häirivad ja lärmakad
lapsed või vastupidiselt endasse
tõmbunud või kurvameelsed.
Lapsed kellel on raskusi keskendumisega, pikaajaline haigus või
pereprobleemid. Ka erivajadusega
lapsed võivad vajada mänguteraapiat, kui erivajadus põhjustab
konflikte, ärevust ja emotsionaalseid probleeme. Tihti võib eriva-

jadus olla väga kurnav kogemus,
mis loob peaaegu talumatuid pingeid lapse sees.
Minu tööriistakasti kuulub palju
erinevaid tööriistu – kasutan liiva,
savi ja teisi voolimismasse, käpiknukke, värve, looduses leiduvaid
materjale, muusikainstrumente,
loovat visualiseerimist jne. Mul
on ka partner, kes aitab mind mu
töös. Tema on kuldne retriiver,
Star Light Son Perry ehk Lordy.
Koos oleme käinud koolitustel,
sooritanud eksami ja käime ka
regulaarselt arsti juures, saamaks
kinnitust, et tervisega probleeme
ei ole. Lordy on suurepärane koer,
kes suudab panna last tundma end
turvaliselt, armastatuna ja väärtuslikuna. Ta aitab lapsi, kes on
endassetõmbunud, abitud, puudub
mängimise soov. Tema oma rõõmsameelsusega kutsub lapsi tegutsema. Näiteks, tasandusrühma
lastega oleme koos liikumistunnis võimelnud. Lordy ülesandeks
on olnud motiveerida lapsi takistustest üle ronima või hüppama,
tunnelist läbi roomama või palli
viskama. Sellel õppeaastal me
koos lasteaeda jõudnud ei ole,
seoses COVID-19 viirusega, aga
loodame, et see varsti möödub ja
saame jälle koos tööle asuda.
Maarika Antonov
Jõhvi Lasteaiad mänguterapeut
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Septembris registreeriti 9 väikese
vallakodaniku sünd:
Eva Kaldre
Stella Mia Prits
Maria Fedossova
Kelly Kopliorg
Astrid Liba
Mart Puu
Ragmar Kõrvoja
Israel Kleins
Roman Jaškin
Oktoobris tähistavad sünnipäeva
järgmised väärikas eas
vallakodanikud:
92
Ekaterina Baranova 15. oktoober
Väino Viilup 21. oktoober
91
Mavtucha Nigmatullina 20. oktoober
90
Ats Kottise 10. oktoober
Liliya Ershova 21. oktoober
89
Valve Aedla 9. oktoober
Heino Aas 9. oktoober
Anna Kruteleva 14. oktoober
Raissa Frolova 17. oktoober
Valentina Korenevskaya 20. oktoober
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Kultuurikalender

Galina Leppik 22. oktoober
88
Aleksandra Kazanskaya 14. oktoober
Heljo Mägi 22. oktoober
87
Elvira Kasvand 1. oktoober
Ayna Urb 2. oktoober
Klavdia Firsova 10. oktoober
Ella Kivineem 16. oktoober
Viktor Logvinjuk 27. oktoober
86
Aime Niilits 8. oktoober
85
Nadezhda Petrova 1. oktoober
Zinaida Vassiljeva 5. oktoober
Raissa Malton 12. oktoober
Arvo Milder 18. oktoober
Kalju Lillemäe 29. oktoober
Jadviga Podljaštšuk 30. oktoober
80
Maria Shvedova 5. oktoober
Vera Kosenkova 5. oktoober
Victor Kosogorov 13. oktoober
Igor Kiselev 18. oktoober
Eduard Juhkov 20. oktoober
Laidi Kivist 21. oktoober
Niina Ivanova 21. oktoober
Galina Siirak 23. oktoober
Valentina Poskakushkina
24. oktoober
Uuno Kukk 29. oktoober
75
Viktor Palmiste 3. oktoober
Heljo Aljaste 20. oktoober
70
Oleg Podlesny 1. oktoober
Valentina Semjonova 3. oktoober
Vladimir Solokhin 18. oktoober
Nikolay Mikhaylov 25. oktoober
Stanislav Kopatšev 27. oktoober
Tatjana Frolova 29. oktoober

Jõhvi linnagalerii
Neljapäeval, 5.novembril kell 16.00 avatakse Jõhvi linnagaleriis Ahto
Laadoga õli-, akvarell- ja pastell maalide näitus «Minu nägemused»,
mis jääb avatuks kuni 27.11.2020.
Jõhvi linnagaleriis eksponeerib 07.10.- 02.11.2020 viljandlanna Eevi
Kaur õlimaalide näitust «TeeLine»

Jõhvi keskraamatukogu
04.11 kell 16 käsitöötuba: lapitehnikas raamatukoti õmblemine.
11.11 kell 16 käsitöötuba: lapitehnikas raamatukoti õmblemine.
17.11 kell 12 raamatukohvik: üle Voka Vinski - Aadu Pekk ja raamat
«Akipeedu lood» (üritus toimub eesti keeles).
18.11 kell 16 käsitöötuba: lapitehnikas raamatukoti õmblemine.
22.11 kell 14.30 «Poeet ja kitarr»: Vladislav Sumaroki luulekogu
(«Среди котов, небес и листопадов»)esitlus, kitarril mängib
Vladimir Bobrov (üritus toimub vene keeles).
25.11 kell 16 käsitöötuba: tekstiilhelkuri meisterdamine.

KUTSE KONTSERDILE!

Ausataud Jõhvi valla eakad!
Jõhvi vallavalitsusel on hea meel kutsuda Teid 4.novembril
kell 13.00 Jõhvi Kontserdimajas toimuvale rahvusvahelisele
eakate päevale pühendatud kontserdile, mis koroonaviiruse
leviku tõkestamise tõttu septembris ära jäi.
Esineb hea-tuju-muusikaansambel „The Swingin`Sisters”, kes
esitab parimaid palasid Eesti 50-ndate ja 60-ndate aastate
estraadimuusikast. Kuulda saab nii suurepärast svingimuusikat
kui ka rahvusvahelisi menulaule.
Peale kontserti pakume ka kooki ja kohvi ning võimalust omavahelisteks mõttevahetusteks kontserdimaja fuajees.
Kohtade arv seekord piiratud, tasuta pääsmed on saadaval
vallavalitsuse sotsiaalteenistuses, seltsimajas, eakate päevakeskuses ja Tammiku raamatukogus.
Lisainfo: Moonika Räitsak tel 336 3773, mob 5306 8566 või Galina Kreintzberg tel 336 3751 mob 5342 1332
NB! Turvalise kontserdikülastuse eelduseks on:
- kontserdile tulek paraja ajavaruga ning vaheajal ja pärast kontserti saalist väljumisel üksteisega piisava distantsi hoidmine
- kontserdimajja sisenemisel käte desinfitseerimine, vahendid
selleks on uste kõrval
- siseruumides maskide kandmine
- haigena või haigustunnustega ei ole kontserdile tulek ohutu
ega lubatud

Alanud on Jõhvi valla arengukava ja
eelarvestrateegiaga korraline
uuendamine

Küttekollete
hooldus

Õnnetuse korral
helista 112

Vallavolikogus toimus 22. oktoobril 2020 “Jõhvi
valla arengukava 2021-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2021-2025” määruse eelnõu
esimene lugemine. Eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule, mis toimub 24. oktoobrist kuni 7. novembrini 2020 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad
Ettepanekuid on võimalik esitada kirjalikult kuni 9. novembrini Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või
e-posti aadressil johvi@johvi.ee. Avalik arutelu toimub 10.
novembril 2020 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses ja võimalusega
lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas. Virtuaalkeskkonnas
ühendumise info avaldatakse 9. novembril valla kodulehel
www.johvi.ee
Lisainformatsioon: arendusnõunik Rein Luuse,
rein.luuse@johvi.ee, tel 336 3745

