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HEA LUGEJA! 

Kiviõli linna terviseprofiil on vajalik alusdokument linna kui kohaliku omavalitsuse ühiselu 

korraldamisel. Terviseprofiil on oluline linna arengut strateegilisel tasandil suunav 

dokument, mis on aluseks linna poolt tehtavatele investeerimisotsustele ning 

rakendatavatele arengusuundadele.  

Terviseprofiil on üks esimesi samme selleks, et teadvustada ning kaardistada kohalikul 

tasandil elanike tervisekäitumine ning olukord. Dokument on abiks, et leida paremini seoseid 

erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude 

vahel, rõhudes ning tuues välja linna kitsaskohad ning tugevused. Terviseprofiili 

koostamise põhiline eesmärk on juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste 

tervisemõjudele ning tagada temaatika integreerimine omavalitsuse arengukavasse. Lisaks 

aktiviseerib terviseprofiil ning selle koostamise protsess kogukonna liikmeid tegutsema 

paremate tervisetulemuste saavutamisele. 

Terviseprofiil on suunatud kõigile omavalitsuse elanikele, et tõsta nende teadlikkust antud 

valdkonnas ning valitsevast olukorrast linnas. Profiil on kindlasti abiks ka erinevate 

valdkondade spetsialistidele, poliitikutele kui ka otsustajatele. Terviseprofiili abil saame 

koondada tervist puudutava olulise info, selgitada välja probleemid, vajadused ning tervist 

mõjutavad tegurid. Sellest tulenevalt on võimalik planeerida ja selgitada välja tervise 

parendamist võimaldavad tegevused ning edendada valdkondadevahelist koostööd. 

Terviseprofiili kaudu on võimalus muuta tervise teemat nähtavamaks ning tuua seda 

lähemale nii kohalikele elanikele kui ka kohalikku elu juhtivate inimesteni arusaadaval viisil. 

Allikas: Terviseinfo.ee 

Koostamise protsess 

Terviseprofiili koostamise algatas Kiviõli Linnavalitsus oma 09. veebruari 2010.a korraldusega 

nr 49 võttes aluseks Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad 

meetmed 2008-2009” tingimused, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg  

1 p 3, Kiviõli linna põhimääruse § 14 lg 1 p 11, Kiviõli linna arengukava aastateks 2009-2015.  

Esimese profiili koostamisel osalesid erinevate valdkondade spetsialistid:  
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 Anu Needo, Kiviõli Linnavalitsus, linnamajanduse peaspetsialist-projektijuht, kes oli ka 

profiili koostamise juht.  

 Dmitri Dmitrijev, Kiviõli linnapea  

 Olga Hainatskaja, Sihtasutuse Kiviõli Tervisekeskus juhataja  

 Marina Tkatšenko, Kiviõli Linnavolikogu, kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalkomisjoni 

esimees 

 Eve Uueküla, Kiviõli Linnavalitsus, sotsiaaltöötaja  

 Kristiine Meister, Kiviõli Noortekeskus, noorsootöötaja 

 Anu Piirimägi, lasteaed Kannike, tervisetöötaja  

 Inga Kudep, Kiviõli 1. Keskkool, meditsiiniõde 

 Liina Heinjärv, Kiviõli 1. Keskkool, sotsiaaltöötaja  

 Erika Teffo, Ida Prefektuuri Jõhvi politseijaoskond, noorsoopolitseinik  

Terviseprofiili koostamise protsess sai alguse indikatiivsete näitajate kogumisest ning 

süstematiseerimisest. Andmeid tuli leida mitmetest allikatest – Eesti Statistikaameti (ESA) ja 

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmebaasidest, Maksu- ja Tolliametist (MTA), Päästeametist 

(PA), Politsei- ja Piirivalveametist (PPA), Kiviõli Linnavalitsusest (KLV) ning Ida-Viru 

Maavalitsusest (IVMV). Leitud ning süstematiseeritud indikaatorite kogumit analüüsiti ning 

toodi välja trende ning arengusuundi.  

Seejärel koondati kokku ning vaadati üle mitmed arengukavad, milleks olid:  

 Kiviõli linna arengukava aastateks 2009-2015 

 Sihtasutuse Kiviõli Tervisekeskus arengukava 2009-2014 

 Ida-Virumaa arengustrateegia 2005-2013 

 Ida-Viru maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering 2009 

 Kiviõli linna asutuste arengukavad  

Eelpoolnimetatud arengukavad on väga kaasaegsed ning annavad hea ülevaate 

valdkondadest ning profiili uuendamisel on lähtutud juba arengudokumentide uuendatud 

versioonidest. Koostatud terviseprofiil võtab aluseks arengusuundi mainitud kavadest, annab 

ülevaate Kiviõli linna elanike tervise olukorrast ja seda mõjutavatest teguritest, peamistest 
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probleemvaldkondadest ning arendab edasi tervisedenduslikke tegevusi, millised on 

vajalikud olukorra parandamiseks või säilitamiseks.  

Terviseprofiil ei ole dokument, mille saame tänase seisuga „lukku panna”. Töö selle profiiliga 

peab edasi minema, aeg ajalt tuleb profiil üle vaadata, lisada analüüsimiseks värskemaid 

andmeid ning märgata muutunud trende. Ainult selliselt saab hinnata tegevuskavas 

eesmärgistatud tegevuste ajakohasust ning piisavust.  

Aastal 2015 on käesolevat terviseprofiili uuendatud ning uuritavaks perioodiks on valdavalt 

aastad 2000-2014. Andmeid on uuendatud koostöös Kiviõli linnavalitsusega ning ühtseks 

dokumendiks on andmed koondanud Aili Vesselov. Kiviõli terviseprofiili ning tegevuskava 

koostamise rahastamist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond “Tervislikke valikuid toetavad 

meetmed 2013-2014” programmi vahenditest. 
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1. LINNA ÜLDANDMED 

 

1.1 Olukorra ülevaade  

Kiviõli linn asub Kirde-Eestis Ida-Viru maakonna lääneosas (kaardil märgitud punasega). Linn 

rajati koos põlevkivikombinaadiga 1922. Aastal ning seda ümbritsevad kaevandused. Linna 

pindala on 11,747 km². Seisuga 1. jaanuar 2015 elas Kiviõlis 5504 elanikku (Allikas: 

Statistikaamet)  

 

Kiviõlist on nii Ida-Viru maakonnakeskusesse Jõhvi kui Lääne-Viru maakonnakeskusesse 

Rakverre 35 kilomeetrit ja Tallinnasse 138 kilomeetrit. Kiviõli naaberomavalitsused on 

Lüganuse, Sonda ja Maidla vallad, lähimad linnad Püssi, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Rakvere.  

Lisaks linnas asuvale kahele Baltikumi suurimale tuhamäele on linna lähikonnas 

vaatamisväärsusteks Erra (Uhaku) karstiala, Lüganuse Kirik kahe kabeli ja kirikuaiaga, Maidla 

mõisakompleks ja Purtse kindluselamu. Puhke- ja supluskohtadeks on 12 km lääne pool asuv 

Uljaste järv ja 10 km põhja pool asuv Liimala rand. Linna lähimaks veekoguks on piki linna 
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idapiiri voolav Purtse jõgi. Rohealasid on Kiviõli linna piirides 222 ha, milleks on valdavalt 

metsaga kaetud alad ning metsastunud endine Küttejõu põlevkivikaevanduse karjäär. 

Vanimad teadaolevad andmed inimasustusest tänase Kiviõli linna territooriumil kuuluvad 

arheoloogiliste kaevamiste andmetel (Moora, 1936) 2.-1. aastatuhandesse eKr. Sellele 

viitavad ka mitmed kultuskivileiud.  

Kiviõli linna kujunemine on otseses seoses põlevkivi kaevandamise ja ümbertöötlemisega. 

Kiviõli kaevanduses alustati kaevandamist 1922. aastal Tallinn-Narva raudteest põhjapool. 

Küttejõu karjääris, mis asub raudteest lõuna pool, alustati kaevandamist 1125. aastal. Nii 

Kiviõli kui Küttejõu asulad on oma nimed saanud aktsiaseltside Eesti Kiviõli (1921-1940) ja 

Küttejõud (1920-1940) järgi. 1991. aastal kinnitati Kiviõli omavalitsuslik staatus ja Kiviõli linn 

astus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse. Nii põlevkivi töötlemise tehast kui selle 

juurde kuuluvat töölisasulat hakati Kiviõliks nimetama 1928. aastal, mil tehase tunnelahjust 

väljus esimene tööstuslik kogus põlevkiviõli.  

Tööstuse arenemisega rajati Kiviõlisse raudteejaam. Kasvama hakkas kombinaadist 

idapoolne asula. Esimesteks elamuteks olid töölisbarakid, millele hiljem lisandusid kivimajad. 

Kolmekümnendateks aastateks olid ehitatud mõned individuaalelamud ja rahvamaja.  

Kaevanduse algse põhitööjõu ja asula põhielanikkonna moodustasid endise Vene 

Loodearmee sõjaväelased. 1939. aasta lõpuks oli Eesti Põlevkivil 1500 töölist ja 140 

ametnikku, töölisasulas elas ligikaudu 3000 mitmest rahvusest inimest. Kaevandus suleti 

1987. aastal.  

1946. aastal sai seni Erra valla alla kuulunud Kiviõli töölisasula maakonnale alluva linna 

õigused. 1957. aastal liideti Küttejõu asula Kiviõli linnaga. Alates 1945. aastast hakati 

Kiviõlisse ehitama mitmekorruselisi kivielamuid ja vajalikke ühiskondlikke hooneid. Rajati 

oma pagaritööstus, 1952. aastal valmis haigla. 1947. aastal hakkas tööle raamatukogu, ilmus 

ajaleht Kaevur. Metsa tänavale ehitati eesti õpilastele 400-kohaline koolimaja. Aastatel 

1950-1959 oli Kiviõli samanimelise rajooni keskus.  

Peale Kiviõli rajooni kaotamist allutati linn administratiivselt Kohtla-Järvele. 1970.-1980. 

aastatel saabus seoses tööstuse laienemisega Kiviõlisse hulgaliselt võõrtööjõudu NSVL 

teistest piirkondadest, mille tulemusena demograafiline olukord Kiviõlis muutus põlisrahva 

kahjuks. Alates 1991. aastast on Kiviõli linn omavalitsusliku haldusüksuse staatuses. 
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1.2 Pindala ja asustustihedus 

Kiviõli linna pindala on 11,75 

km2 (01.01.20015 seisuga). 

Kiviõli linna pindala ei ole 

muutunud, kuna ei ole 

toimunud omavalitsuste 

ühinemisi ega muudel 

põhjustel piiride muutmist.  

Kiviõli linna läbib Sämi-Sonda-

Kiviõli-Varja maantee, mis on 

paralleelne Tallinn-Narva 

maanteega. Ida-Lääne suunas kulgeb läbi linna Tallinn-Narva raudtee, jagades linna 

mõtteliselt põhja-lõuna osadeks.  

Asustustihedus on inimeste arv ruutkilomeetri kohta. Aastate jooksul on linna 

asustustihedus vähenenud, mis on tingitud ka rahvaarvu vähenemisest.  

 

Allikas: ESA  
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2. RAHVASTIK 

 

2.1 Aastakeskmine rahvaarv 

Aastakeskmine rahvaarv näitab inimeste arvu paikkonnas, millele profiil koostatakse. 

Käesolevas profiilis on kasutatud Eesti Statistikaameti andmebaasi andmeid nii rahvastiku 

(arvestades rännet) kui ka muude indikaatorite arvutamiseks. Enamasti kasutatakse 

kohalikus omavalitsuses teenuste ja eelarve planeerimisel rahvastikuregistri andmeid, mis 

näitab kui palju on vallas/linnas registreeritud elanikke, sest õigus nendele teenustele on 

vaid KOVi sisse kirjutatud elanikele. Statistikaameti rahvaarv on rahvaloenduse, sündimuse, 

suremuse ja rände statistika põhjal arvutatav rahvaarv, mis näitab vallas/linnas tegelikkuses 

elavat rahvastikku. Kuna terviseprofiili eesmärk on kirjeldada KOV olukorda statistilisest 

vaatevinklist, siis kasutatakse käesolevas profiilis Statistikaameti andmebaasi rahvaarvu, mis 

arvestab rännet ning kõik profiili indikaatoriteks olevad kordajad arvutatakse selle 

aastakeskmise rahvaarvu põhjal. 

Aastakeskmine rahvaarv on Kiviõli linnas olnud languses. Muutused ei ole olnud järsud, vaid 

stabiilses languses, mis on omane kogu Ida-Virumaa piirkonnale. Viimase 14 aasta jooksul on 

Kiviõli rahvaarv vähenenud 2056 elaniku võrra (1.01.2000 kuni 1.01.2015).  

 

Allikas: ESA 
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Järgnev graafik kirjeldab aastakeskmise rahvaarvu muutust alates 2000. aastast kuni 2013. 

aastani. 

 

Allikas: ESA 

 

2.2 Rahvastiku soo- ja vanusejaotus 

Antud indikaator võimaldab hinnata sihtgruppide suurust ja nende muutusi ning annab 

võimaluse analüüsida muutuste põhjusi  ja planeerida sobivaid tegevusi sihtgruppide tervise 

parandamiseks. Samuti aitab indikaator uute tervisetegevuste kavandamisel ja pikema 

perspektiivi prognooside tegemisel.  

Naiste arv omavalitsuses on olnud kõrgem meeste arvust ning viimastel aastatel on erinevus 

mõnevõrra vähenenud. Kui aastal 2004 elas Kiviõli linnas 670 naist rohkem kui mehi, siis 

aastal 2014 on see langenud 550 naise enamuseni.  

 

Allikas: ESA 
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Rahvastikupüramiid peegeldab 

rahvaarvus ja rahvastiku 

koosseisus toimuvaid muutusi. 

Järgmine joonis kirjeldab Kiviõli 

elanike soolist ja vanuselist 

jaotust. Püramiidil joonistub 

selgelt välja vanemaealiste 

elanike ülekaal ning vähenev 

sündimus. Kõige enam on 

omavalitsuses 55 – 64 

aastaseid naisi ning kõige 

vähem  20 – 24 aastaseid naisi.  

Püramiidil on välja toodud võrdluseks ka Eesti rahvastikule iseloomulikud jooned.  

 

 

Järgnevatel graafikutel on 

võrreldud Kiviõli linna 

rahvastikupüramiidi muutusi 

kümne aasta jooksul. On näha, et 

suuri erinevusi vanuselises 

jaotuses ei esine. Endiselt on 

vanemaealiste elanike ülekaal 

väga suur ja isegi veidi kasvanud. 

Vähenenud on aga noorte naiste 

osakaal elanikkonnast. Kui aastal 

2005 oli naiste osakaal suurem 

alla 14-aastaste omast ja suurem 

ka 30-ne aastaste naiste 

osakaalust, siis nüüd asub sellel 

kohal rahvastikupüramiidis lohk. 
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Noorte naiste arvu vähenemine tekitab  omakorda ka sündide vähenemist ning negatiivset 

loomulikku iivet (vaadeldud järgnevates peatükkides).  

Statsionaarne (heinakuhja kujuline) püramiid näitab reeglina stabiilsuse ja arenenud 

ühiskonna väljakujunemist, sündimus on suremusega tasakaalus ja keskmine eluiga üsna 

pikk, mistõttu elanike arvu kahanemine toimub kõrges eas suhteliselt lühikesel ajavahemikul. 

Selline püramiid iseloomustab mõningaid maailma juhtriike, näiteks USAd ja Kanadat. Aluselt 

kahanev (kuusepuu või rombi kujuline) rahvastikupüramiid näitab aga sündimuse järsku 

langust ning vanemaealiste osakaalu suurenemist. Seda tüüpi rahvastikupüramiide esineb 

väga paljudel niinimetatud arenenud arengumaadel, sealhulgas ka Balti riikides ja Venemaal. 

Selline püramiid on iseloomulik Eestile ning on omane ka Kiviõli linnale.  

 

 

2.3 Elussünnid 

Elussünd on elutunnustega lapse sünd sõltumata raseduse kestusest. Näitaja on oluline 

erinevate teenuste pakkumiseks tulevikus, näiteks lasteaia- või koolikohtade planeerimiseks.  

Elussünnid 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Poisid 25 40 24 19 25 21 29 31 30 24 11 

Tüdrukud 24 24 28 26 23 19 21 22 19 18 21 

KOKKU 49 64 52 45 48 40 50 53 49 42 32 

Allikas: ESA 

Elussündide arv on aastate jooksul vähenenud. Kui aastatel 2000 – 2010 esines mitmeid 

kõikumisi (kord suurem sündide arv, kord väiksem), siis alates 2011. aastast on toimunud 

üsna järsk langus. Sündide vähenemise üheks põhjuseks on kindlasti noorte naiste arvu üsna 

suur vähenemine omavalitsuses (peatükk 1.4). Kui vaadata aga väga kaugesse minevikku - 

1980. aastate laulva revolutsiooni beebibuumi aegu, siis 1989. aasta sündide arv oli 120. 

Aastaks 1994 oli see aga langenud juba vaid 56 sünnini.  
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Allikas: ESA 

Järgnevas graafikus on võrreldud Kiviõli linna ja Eesti sündimuse üldkordajat. Sündimuse 

üldkordaja (sündide arv 1000 elaniku kohta)  on suhtarv, mis võimaldab võrdlust teiste 

maakondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. On näha, et Kiviõli kordaja on Eesti keskmisest 

madalam. 2000. aastate alguses oli see sarnasem, kuid erinevalt Eesti keskmisele on nüüd 

hakanud üha enam langema. 

 

Allikas: ESA 

 

2.4 Surmad 

Antud indikaator võimaldab hinnata  suremust aastate lõikes, andes võimaluse märgata 

sekkumist vajavaid suundumusi või muutusi. Taaskord on olukorra ja muutuste 

kirjeldamiseks kasutatud konkreetseid surmajuhtude arve. 
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Järgneval graafikul on välja toodud nii surmade arv soo lõikes kui ka juhtumid kokku. 

Positiivsena võib välja tuua, et surmade arv on alates 2007. aastast pigem langenud. Aastal 

2014 on aga juhtumite arv suurenenud. Samuti tasub välja tuua tõsiasja, et kokkuvõtvalt 

viimase 14 aasta jooksul on Kiviõli linnas olnud rohkem naiste surmasid, kui meeste, mis on 

võrreldes mitmete teiste eesti omavalitsuste ja ka Eesti keskmisega vastupidine.  

  

Allikas: ESA 

Järgnev graafik võrdleb eesti ja Kiviõli linna suremuskordajat ehk arvu 1000 elaniku kohta. 

Kiviõli linna suremuskordaja on Eesti omast kõrgem ning seda ka üsna palju. Mahajäämus on 

sarnane sündidega- veidi alla poole.  

 

Allikas: ESA 
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2.5 Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse, pahaloomulistesse kasvajatesse 

ja välispõhjustesse 

Järgnevas graafikus on välja toodud kolm surmapõhjust - pahaloomulistesse kasvajatesse, 

vereringeelundite haigustesse ja välispõhjustesse (viimase alla kuuluvad sõidukiõnnetused, 

juhuslikud mürgitused, alkoholimürgitus, enesetapp ja rünne,  põletused ja tuleõnnetused, 

uppumine, lämbumine, kukkumised, hammustused, elektri- ja kiirguskahjustused  jne).  

Kõige suurem on arv vereringeelundite haigustesse suremuse juures. Sotsiaalministeeriumi 

kogumiku “Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2000-2008” andmetel on nii meeste kui naiste surmade 

põhjusena esikohal vereringkonnahaigused, seejärel pahaloomulised kasvajad ning 

kolmandal kohal on õnnetusjuhtumid, mürgistused, traumad e välispõhjused. Nii näitab ka 

Kiviõli linna statistika. Surmade arv välispõhjustesse on meeste hulgas siiski kolm korda 

kõrgem. Kui aastast 2006 – 2014 oli Kiviõli linna meeste surmasid kokku 64, siis naiste 

juhtumeid oli 19. Samas naiste suremus vereringkonnaelundite haigustesse oli tunduvalt 

suurem kui meestel. Aastast 2006 – 2014 suri vereringeelundite haigustesse kokku 399 naist 

ning 288 meest. Vereringeelundite haigused on ka kogu Euroopas kõige sagedasemaks 

surma põhjuseks. 

 

Allikas: TAI Tervisestatistika 
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2.6 Loomulik iive 

Loomulik iive näitab piirkonna rahvaarvu muutust kindla ajavahemiku (aasta) jooksul, mis 

moodustub sünni- ja surmajuhtude arvu vahena. Loomuliku iibe kordaja on aasta 

elussündide ja surmajuhtude arvu vahe 1000 aastakeskmise elaniku kohta ning kordajat on 

võimalik võrrelda ka teiste valdade ja maakondadega.  

Järgnevas graafikus on välja toodud iibe üldkordaja 1000 elaniku kohta, mis võimaldab 

võrdlust ka Eesti ja teiste omavalitsustega. Kiviõli linna loomulik iive on olnud sarnaselt Eesti 

keskmisega juba viimased 14 aastat negatiivne. Kiviõli näitaja on aga sügavam ning iive 

negatiivsus on märkimisväärselt suurem. Siiski on sündide ja surmade vahe võrreldes 2000. 

aastate algusega mõnevõrra vähenenud, välja arvatud 2014 aastal. 

IIVE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vahe -80 -97 -68 -75 -67 -57 -67 -65 -85 

Iive 1000 elaniku 

kohta 

-12,8 -15,9 -11,3 -12,6 -11,6 -9,9 -11,5 -11,4 -15,3 

Aastatel 2008 – 2013 on iive olnud madalam kui 2000. aastate alguses, kuid aastal 2014 on 

see taaskord langenud 14 aasta peaaegu madalaimale tasemele. Iibe kordajat mõjutab lisaks 

sündide langusele ka noorte naiste arvu langus omavalitsuses. 

 

Allikas: ESA 
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Järgneval graafikul on võrreldud Ida-Viru maakonna ja sealsete linnade loomulikku iivet. 

Negatiivne ja Eesti keskmisest suurem on see kahjuks kõikjal, kuid Kiviõli linna iive on neist 

kõige madalam. 

 

Allikas: ESA 

 

2.7 Ränne 

Kõige mõistlikum on kohaliku omavalitsuse rännet analüüsides vaadata nii sisserännanute 

kui ka väljarännanute arvu aastas (nii välisriigis kui Eesti siseselt kokku) ning samuti 

analüüsida rändesaldo kordaja muutust. Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust 

sisse- ja väljarände tagajärjel kindla ajavahemiku (aasta) jooksul ehk rändesaldo kordaja on 

sisse- ja väljarännanute vahe 1000 elaniku kohta. 

Allolev graafik joonistab välja ja sisserännanud elanike arvu muutused aastatel 2000 – 

20014. On näha, et majanduse kõrghetkel (2007 - 2008) on sisserännanute arv ületanud 

väljarännanute arvu, kuid peale majanduslangust on taaskord väljarännanud elanike arv 

suurenenud. Viimased kaks aastat on näidanud stabiliseerumise märke – sisserännanute ja 

väljarännanute vahe on vähenenud. Võrreldes Eesti rändesaldoga on Kiviõli näitajad 

halvemad. 
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Allikas: ESA 

 

Allikas: ESA 

Järgneval graafikul on välja toodud Kiviõli linnast välismaale lahkujate arv aastatel 2000 – 

2014. On näha suurt tõusu aastatel 2005 – 2008, peale mida langes välismaale minejate arv 

üle poole. Viimasel neljal aastal on lahkujate arv stabiilne.  

 

Allikas: ESA 
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2.8 Rahvastiku rahvuslik jaotus 

 

Rahvus võib oluliselt mõjutada indiviidi võimalusi heale tervisele ja/või põhjustada 

ebavõrdsust elanike tervises. Antud indikaator aitab kavandada ja planeerida tegevusi (sh. 

terviseteenuseid), arvestades kultuurilist eripära, keeleoskust ja sotsiaalset integreeritust.  

Rahvastikuregistri andmetele on Kiviõli linna elanike arv 1. jaanuar 2015 seisuga 5648. All- 

olev tabel toob välja elanike rahvusliku jaotuse nii numbriliselt kui ka protsentuaalselt. 

01.01.2015 Kiviõli elanike rahvuslik jaotus 

Rahvus Arv % elanikkonnast 

Eestlased 2020 35,8% 

Venelased 3075 54,4% 

Ukrainlased 110 1,9% 

Soomlased 90 1,6% 

Sakslased 31 0,5% 

Grusiinlased 10 0,2% 

Teadmata 312 5,6% 

Allikas: KOV 

3. TÖÖTURU SITUATSIOON 

 

3.1 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud 

Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega on eelarve suuruse ja elanike 

arvu suhe ning näitab omavalitsuse materiaalseid võimalusi oma paikkonna elanikele 

parema elukvaliteedi tagamiseks.  Kohaliku omavalitsuse eelarvetulude hulka kuuluvad 

erinevad laekuvad maksud (füüsilise isiku tulumaks, maamaks, kohalikud maksud, 

müügimaks, reklaamimaks), tulu kaupade ja teenuste müügilt (riigilõiv, tulu 

majandustegevusest), tulud varalt, toetused ja laekunud trahvimaksed. 
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Allikas: ESA 

Graafikul on näha Kiviõli linna kohaliku omavalitsuse eelarvetulude muutust aastate lõikes. 

On näha kerget langust majanduslanguse perioodil, mis on aga taaskord jätkunud tõusuga 

(va 2013 aasta). Aastal 2014 oli Kiviõli linna eelarvetulu ühe elaniku kohta 1060 eurot. 

Eelarvetulude liigne kõikumine teeb kohaliku omavalitsuse investeeringute planeerimise 

üsnagi keerukaks.  

 

 

 

 

Kõige enam läheb kulusid Kiviõli 

linnas hariduse valdkonda ning 

seejärel sotsiaalvaldkonda, 

millele järgneb vaba aeg ja 

kultuur.  
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3.2 Tulumaksu laekumine 

Tulumaks jaguneb kaheks – füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks. Antud 

indikaatoris käsitletakse füüsilise isiku tulumaksu, ehk makse, mida elanikud maksavad oma 

tuludelt. Füüsilise isiku tulumaksumäär 2015. aastal on 20%. Näitaja põhjal saab kirjeldada 

elanikkonna elatustaset, mis võimaldab omavalitsusel planeerida piirkonna arengut ja 

investeeringuid. 

Ka tulumaksu laekumise graafikul on märgata selget langust peale majanduslangust, kuid see 

ei ole olnud pikalt. Juba kahe aasta möödudes on tulumaksu laekumine taaskord 

suurenenud ning on tõusnud 2014. aastal täpsel majandustõusu kõrgperioodini aastal 2008. 

Tulumaksu laekumine aastal 2014 oli 420 eurot elaniku kohta. Tulumaksu tõus on märk 

sellest, et elanikel on piisavalt töökohti ning ka need, kes töötavad mujal piirkondades, on 

jäänud elama Kiviõlisse. 

 

Allikas: ESA 

3.3 Majanduslikult aktiivsete üksuste/ettevõtete arv 

Majanduslikult aktiivsete üksuste/ ettevõtete all peetakse silmas statistilisse profiili 

kuuluvaid ettevõtteid. Statistiline profiil on majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, 

füüsilisest isikust ettevõtjate, asutuste, mittetulundusühingute) kogum, mis moodustatakse 

majandusüksuste statistilise registri andmete põhjal.  

Näitaja kirjeldab potentsiaalseid töökohti kogukonnas. Ettevõtete arvu kasv näitab, et 

omavalitsuses on ettevõtluse arenguks piisavalt perspektiivi. Ettevõtte suuruse alusel saab 

vaadata, kuivõrd on piirkonnas ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise olla ettevõtjad (suur 
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arv väikese töötajate arvuga ettevõtteid) või eelistavad piirkonna inimesed olla 

palgatöötajad (väike arv suure töötajate arvuga ettevõtted). 

Ettevõtete jaotus: 

Mikroettevõte (0-9 töötajat), väikeettevõte (10-49 töötajat), keskmine ettevõte (50-249 

töötajat), suurettevõte (üle 250 töötaja). 

Kiviõli linnas asub kõiki nelja liiki ettevõtteid. Kõige enam neist on aga registreeritud 

mikroettevõtteid ning neile järgnevad väikeettevõtted. Suur väikeettevõtete arv on omane 

kogu Eestile. Seega võib järeldada, et Kiviõli linnas on sarnaselt Eestiga üsna palju aktiivseid 

inimesi, kes soovivad ise olla ettevõtjad.  

 

Allikas: ESA 

Ettevõtete üldarv on alates 2010. aasta tõusu jäänud üsna stabiilselt paigale, kõikudes vaid 

mõne võrra vähemaks või suuremaks. On üksikud suured ettevõtted, mis püsivad ning tänu 

millele ka Kiviõli elanike sissetulekud on stabiilsed. Samas on oht sõltuda üksikutest suurtest 

ettevõtetest, mille ebaõnnestumisel on katastroofilised tagajärjed linnale tervikuna. Õnneks 

on jätkuvalt arenemisvõimelised väikesed (kuni 10 töötajaga) ettevõtted. 
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Allikas: ESA 

 

3.4 Keskmine brutotulu 

Brutotulu on kohalikus omavalitsuses elavate inimeste brutotulu kuus brutotulu saajate 

kohta. Indikaator näitab KOV-is elavate töötavate inimeste jõukust. Koos brutotulu saajate 

osakaaluga saame kirjeldada kohaliku omavalitsuse suhtelist jõukust , mis määrab kohaliku 

eelarve omatulude mahtu elaniku kohta.  

Järgnevas graafikus on joonestatud Kiviõli ja Eesti keskmine brutotulu aastatel 2000 – 2014. 

On näha sarnast tõusu (kui ka langust majanduslanguse perioodil) kahe näitaja vahel. Siiski 

jääb Kiviõli keskmine brutotulu alla Eesti keskmisele ning seda 160,83€ võrra. Nii nagu kogu 

Eestile, on ka Kiviõli linnale omane, et naiste brutotulu on madalam meeste omast. Kiviõlis 

on summa erinevus aastal 2014 198,29€. Eesti keskmine erinevus on aga 142,48€. 

 

Allikas: ESA 
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Järgnevalt on võrreldud Ida-Virumaa ja sealsete linnade kuukeskmist brutotulu.  

 

 

Allikas: ESA 

Kuni aastani 2009 oli Kiviõli linna keskmine brutotulu Ida-Virumaa keskmisest kõrgem, kuid 

alates 2010 on see langenud alla Ida-Virumaa keskmise, siiski aastal 2014 vaid 13,48€ võrra. 

Teiste linnadega võrreldes on madalam brutotulu vaid Narva linnas.  

 

4. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

 

4.1 Ülalpeetavate määr 

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 

100 tööealise (15-64-aastased) elaniku kohta. Näitaja iseloomustab rahvastiku 

vanuskoosseisu. See on oluline eelarvepoliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub 

hõivest, kuid haridus-, tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust.  

Sisuliselt näitab see indikaator, mitu mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta 

ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Kui ülalpeetavate määr on 50, 

tähendab see, et 100 tööealise elaniku kohta on 50 ülalpeetavat, st iga kahe tööealise 

elaniku kohta üks ülalpeetav. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus 

töötajatel. 
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Ülalpeetavate määr on Kiviõli linna elanikel aastatega tõusnud ning see on olnud juba 

mitmeid aastaid Eesti keskmisest suurem. Ehk siis Kiviõli linna tööealistel elanikel on suurem 

koormus mittetööealiste ülalpidamisel. Vaadates rahvastikupüramiidil suurt vanemaealiste 

elanike arvu ning sündide vähenemist, võib prognoosida määra tõusu ka tulevikus. Aastaks 

2015 (1.01 seisuga) oli Kiviõli linna ülalpeetavate määr tõusnud 65,5ni, mis tähendab, et sajal 

elanikul on vaja ülal pidada 65,5 mittetööealist elanikku. 

 

Allikas: ESA 

 

Vaadeldes eraldi Ida-Viru maakonna linnade ülalpeetavate määra, siis on Kiviõli määr neist 

aastal 2015 kõige suurem. Ehk sealsetel tööealistel lasub suurem koormus mittetööealisi ülal 

pidada.  

 

Allikas: ESA 
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4.2 Demograafiline tööturusurveindeks 

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-

14-aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe. 

Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt 

vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Ehk siis kui demograafilise tööturusurve indeks 

on suurem kui 1, võib prognoosida tööjõu pakkumise suurenemist. Ja vastupidi: 1-st väiksem 

indeks prognoosib tööjõupuuduse tekkimise võimalust. Indeks on loomulikult mõneti 

ebatäpne, sest tööjõu pakkumist mõjutab ka piirkonnast välja- ja sisseränne, mida on 

keeruline prognoosida. Näitaja võimaldab omavalitsusel arendada vastavaid strateegilisi 

suundi, kavandada erinevaid programme olukorra tasakaalustamiseks. 

Järgneval graafikul on välja toodu Kiviõli linna demograafiline tööturusurveindeks aastatel 

2000 – 2014. On näha, et skoor on olnud languses ning vaadeldaval perioodil ei ole see 

tõusnud kordagi üle ühe. Seega prognoosib indeks tööjõupuuduse tekkimise võimalust. 

Tööturule siseneb vähem noori, kui sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkub. Seda muutust 

prognoosib ka rahvastikupüramiid. 

 

Allikas: ESA 

 

Kui aga võrrelda Kiviõli linna demograafilist tööturusurveindeksit teiste Ida-Viru maakonna 

linnade omaga, jääb see näitaja keskmiseks. Veel madalam indeks on Narva-Jõesuus ja 

Sillamäe linnas.  
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Allikas: ESA 

Nagu nähtub graafikust, on maakonna näitaja kõrgem. 

 

4.3 Töötus 

Töökoha olemasolu ning selle puudus on väga oluline tervisemõjur, mida on oluline   

terviseprofiilis kajastada ja analüüsida. 

Töötud on 15-74-aastased isikud, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:  

a) on uuringunädalal tööta;   

b) on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul pärast uuringunädalat) alustama 

tööd palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana; 

c) otsib aktiivselt tööd, st on teinud viimase nelja nädala jooksul enne uuringunädala 

lõppu konkreetseid samme töö leidmiseks kas palgatöötaja või füüsilisest isikust 

ettevõtjana või on leidnud töökoha, kuhu asub tööle kolme kuu jooksul (allikas: 

stat.ee) 

Aastakeskmine töötute arv on peale majanduslangusest tingitud järsku tõusu hakanud 

taaskord vähenema ning positiivselt jõudnud peaaegu majanduslanguse eelse perioodi 

numbriteni.  
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Allikas: Eesti Töötukassa 

Järgneval graafikul on võrreldud Ida-Viru maakonna linnade töötute osakaalu elanikkonnast. 

Kiviõli näitajad on võrreldes teiste linnadega keskmised. Protsent on veidi madalam meie 

linnade keskmisest, kuid kõrgem Ida-Viru maakonna keskmisest kui ka Kogu Eesti keskmisest. 

 

Allikas: Eesti Töötukassa 

 

4.4 Ravikindlustatus 

Näitaja kirjeldab ravikindlustusega kaetud elanike osakaalu rahvastikust. Indikaator 

võimaldab planeerida vajalikke sotsiaal- , tervishoiu-  ja muid teenuseid.   

Järgneval joonisel on välja toodud Kiviõli linna ravikindlustatute protsent elanikkonnast. On 

näha, et majanduslanguse periood on mõjutanud kindlustatute arvu aastani 2012, mil on 

taaskord kindlustatute arv lõpuks tõusma hakanud (tabelis on kasutatud elanike arvuna 

rahvastikuregistri andmeid).  
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Allikas: Eesti Haigekassa statistika 

https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/ravikindlustus 

4.5 Välja makstud toimetulekutoetused 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus. 

Hõlmab toimetulekupiiri tagamise toetust ja lisatoetust. Toimetulekupiiriks nimetatakse 

summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Indikaator 

on oluline profiilis kajastada, kuna vaesus on oluline terviserisk. Näitaja annab ülevaate 

vaesusriskis elavate inimeste hulgast ja toimetuleku toetuse vajaduse ulatusest.  

Järgneval graafikul on välja toodud Kiviõli linna ja Eesti välja makstud toimetulekutoetused 

(eurot elaniku kohta). 

 

Allikas: ESA 
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Töötuse hüppelise kasvu tagajärjel on aastatel 2008 – 2011 toimetulekutoetuste 

väljamaksmine hüppeliselt suurenenud, kuid peale 2011. aastat taaskord langenud. 

Majanduslanguse üsna raskel perioodil lisandus toimetulekusaajate hulka mitmeid peresid, 

kes ei ole varem kunagi sellist teenust vajanud. Toetuste langus näitab olukorra parenemist 

ning perede toimetuleku tõusu.  Rahuldatud toetuste arv kasvas aastatel 2010 – 2012 

rohkem kui poole võrra, kuid on nüüdseks vähenenud. Kuid ei ole saavutatud 

majanduslanguse eelset taset. Alates 2010. aastast on toetuste summa olnud võrdne 

toimetulekupiiri tagamiseks vajaliku toetusega.  

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rahuldatud toetuste 

arv 1000 elaniku 

kohta 

253 207 220 335 441 463 444 426 376 

Väljamakstud toi-

metulekutoetused 

toimetulekupiiri 

tagamiseks 

21,15 19,24 24,09 40,84 60,84 79,14 78,28 72,57 64,59 

 Allikas: ESA 

 

 

 

4.6 Sotsiaaltoetused ja teenused 

Sotsiaaltoetused 

Erinevad sotsiaaltoetusi makstakse nii riigieelarvest eraldatud vahenditest, kui ka 

linnaeelarve vahenditest, mis omakorda jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja 

mittesõltuvateks.  

Kiviõli linnavalitsuse sotsiaalüksus maksab erinevaid sotsiaaltoetusi. Sissetulekust 

sõltumatud toetused on: sünnitoetus, ranitsatoetus, abiturienditoetus, juubelitoetus, 

Tšernobõli katastroofis osalenute toetus jne. Sissetulekust sõltuvad toetused- ravimitoetus, 



 32 KIVIÕLI LINNA TERVISEPROFIIL 2015 

koolitoetus, lasteaia ja huvihariduse osaline kompenseerimine, ravimite, nägemisprillide ja 

tervishoiuteenuse jne osaline kompenseerimine. Kiviõli linnavalitsus maksab ka riiklikke 

toetusi nagu toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus.   

Kiviõli linna elanikele on kättesaadavad järgmised sotsiaalteenused: 

Abivahendid 

Puuetega inimeste tehniliste abivahendite eraldamist reguleerivad Sotsiaalhoolekande 

seadus (RT I 1995, 21, 323; /…/ 2004, 27, 180) ja Sotsiaalministri 14.12.2000 määrus nr76 ( 

RTL 2000, 136, 2156; /…/ 2004, 11, 151), „Tehniliste abivahendite taotlemise ja 

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“. 

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste 

kompenseerimist võivad taotleda: 

 lapsevanemad või eestkostja lapsele;  

 tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude 

puhul alates 30 db) või on määratud puude raskusaste;  

 insuliini süstivad diabeetikud glükomeetrite ostmiseks;  

 vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut. 

Abivahendite nimekirjast puuduvad vaimupuudega isikut arendavad alternatiivsed 

abivahendid, näiteks arendavad mängud, arvuti, lihtsustatud keeles trükised, ruumide 

kohandamine. 

Koduhooldus 

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal 

harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Eesmärgiks on aidata vähenenud 

toimetulekuvõimega  inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste 

abil harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla. Koduhooldusteenus sisaldab 

abistamist igapäevaeluks vajalike tegevuste, sealhulgas isiku eluruumide korrastamine ja 

kütmine, sooja toidu korraldamine, toiduainete ja majapidamistarvete ostmine, sooritamisel 

ja asjaajamisel. Koduabi ei pea sisaldama abistamist remondi- ja aiatöödel.    
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Puudega inimese peres hooldamine 

Lähtudes majanduslikest kaalutlustest on parem mitte liiga kergekäeliselt otsustada puudega 

inimese  institutsionaalsele hooldusele suunamist. Paremaks võimaluseks on puudega 

inimeste hooldamine tema enda kodus. Kodune keskkond on inimesele harjumuspärane, 

naabruskond on tuttav.  

Kui täiskasvanud isik (edaspidi hooldaja) soovib hooldamist vajavat täiskasvanud isikut 

hooldada, pöördub ta avaldusega oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse 

sotsiaalosakonda. Ka hooldamist vajav isik ise võib kohaliku omavalitsuse poole pöörduda 

ning avaldada soovi konkreetse hooldaja osas. Sotsiaaltöötaja hindab hooldaja sobilikkust ja 

hooldatava hooldusvajadust. Sotsiaalüksuses teostab puudega inimestele hooldusvajaduse 

hindamist. Raske puudega inimesele, kelle puuduvad ülalpidamiskohustusega lähedased, 

määratakse vajadusele isiklik hooldaja. Sügava puude korral võib hooldajaks olla pereliige.    

Hooldaja ei ole hooldatava seaduslik esindaja. Hooldajatoetuse vajaduse ja suuruse otsustab 

kohalik omavalitsus. 

 

Sotsiaalnõustamine 

Sotsiaalnõustamine on üks sotsiaalteenustest, mis on suunatud isikutele või perekondadele, 

kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite 

tagajärjel häirunud. Teenuse sihtrühmaks on üksikisik või grupp, kes vajab kõrvalist abi oma 

toimetuleku ning heaolu kindlustamiseks argielus. 

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime 

kujundamine või taastamine ning vajadusel sotsiaalse keskkonna tingimuste hindamine. 

Allikas: KOV 

 

4.7 Kogukonna motivaatorid ja kaasamine 

Kogukonna motivaatoriteks on kohaliku omavalitsuse poolne tunnustus ning erinevad 

väljaantavad auhinnad (Kaunis kodu, Parim sportlane jne). Indikaator võimaldab hinnata 
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kohalike omavalitsuste tähelepanu  inimeste aktiviseerimisele ja motiveerimisele. Kohalik 

omavalitsus saab mitmel viisil kaasata paikkonna elanikke otsustusprotsessidesse. Inimesed 

võivad kogukonna tegevustesse olla kaasatud erinevate ühingute, seltside, kolmanda sektori 

ühenduste, survegruppide, vabatahtlike tegevuste jms kaudu. 

Motivaatorid 

Kiviõli linnal on head traditsioonid jagada tunnustust. On olemas linna aukodaniku statuut. 

Tänukirjaga peetakse meeles juubilare, kes on pikka aega töötanud omavalitsuses või selle 

allasutuses. Igal aastal toimuvad parimate sportlaste vastuvõtud ning tunnustamine,  samuti 

kevaditi parimate lõpetajate – keskkooli, gümnaasiumi ja kunstikooli – pidulik vastuvõtt 

linnavalitsuses ning premeerimine meenega. Linna poolt esitatakse kandidaate 

maakondlikele autasudele, milleks on maavanema teenetemärk, tänukiri või elutöö preemia. 

Kiviõli linn on sõlminud koostööleppe TTÜ Virumaa Kolledžiga ning igal aastal saab üks 

tublim Kiviõli linnast pärit õppur ühekordset stipendiumi. Tähistatakse eakate päevi ning 

viiakse läbi suurperede jõulude aegset vastuvõttu. Makstakse toetust Tšernobõli avarii 

likvideerimisel osalenutele.  

Kaasamine  

Kiviõli linn on loonud erinevad võimalusi elanike kaasamiseks erinevatesse 

otsustusprotsessidesse. Viimane suurem panus oli linna arengukava koostamise ajal 

2008.aastal, mil töörühmadesse kaasati tegutsevaid MTÜ-sid, huviklubisid ja -seltse. Töö 

mittetulundusühingutega on hoogustumas. Käesoleval ajal on kaardistatud linnas 

registreeritud MTÜ-d ja sihtasutused. See on sihtgrupp, kes vajab koolitust toimetulekuks 

muutunud seadusandlusega(maksu- ja raamatupidamisalased). Linnas on kehtestatud 

linnaeelarvest toetuse taotlemise kord, mille kohaselt saavad mittetulundusühingud ja 

sihtasutused taotleda tegevustoetust, esitades hiljem omavalitsusele aruande. Seisuga 1. 

jaanuar 2015 on Kiviõli linnas registreeritud 16 mittetulundusühingut. 

Allikas: KOV 
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4.8 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

Positiivne on see, et noortel on huvi erinevate ürituste vastu, soovivad osa võtta erinevatest 

ettevõtmistest. Üldjuhul on suurem osa aktiivne osalema Noortekeskuse töös.  

Täiskasvanutele on loodud võimalused tegeleda erinevate kaunite kunstidega Kunstide 

Koolis. Peamiselt tegeletakse siidimaali, skulptuuri ja maalimisega. Samuti saab õppida 

pillimängu. Kunstide koolis korraldatakse huvitavaid näituseid ning kontserte ka 

linnarahvale. Rahvamajas tegutsevad ringid peamiselt täiskasvanutele: aeroobika, line-tants, 

segakoor „Loit”, idamaine tants, rahvatants, tantsutrupp „Meie sõbrad“, vokaal-

instrumentaalansambel „Sotovarištši“,  teatritrupp MTÜ Otpad, kunstiring, naisansambel 

Elulõng, memmede tantsuring Lõngakera, Gennadi Butuzovi nimeline vene segakoor, 

käsitööring, pensionäride klubi Ajaratas, segakoor Poolkuu, lauluansambel Sinilind ja 

mälumängurid. Lisaks on Rahvamajas erinevad teatrietendused, kontserdid ja tantsuõhtud.  

Linnaraamatukogu külastatavus on väga aktiivne. Raamatukogu korraldab erinevaid 

temaatilisi üritusi. Külla kutsutakse kirjanikke, muusikuid ning kunstnikke.   

Päevakeskus avati detsembris aastal 2006. Päevakeskuse ruumid on kahest korterist kokku 

ehitatud ja eraldi sissepääsuga koht, mis on mõeldud eakatele ja puudega inimestele. Tihti 

korraldatakse seal ka teistele sihtrühmadele üritusi. Pakutakse erinevaid sotsiaalteenuseid- 

pesupesemine ja duširuumi kasutamine, renditakse ruume  tähtpäevade ja koosolekute 

pidamiseks. Päevakeskuses on võimalus tasuta kasutada internetiühendusega arvutit. 

Päevakeskuses pakutakse puudega ja erivajadustega inimestele vastavalt psühhiaatri 

suunamiskirjale või rehabilitatsiooniplaanile igapäevaelu toetamise teenust. Nende 

klientidega tegeleb tegevusjuhendaja.  Päevakeskus võimaldab kasutada ruume maakonnas 

teenust osutavate MTÜ-del (nt laste psühholoogilise nõustamine) ja erinevate 

sotsiaalprojektide (nt võlanõustamine) läbiviimiseks.  

Eesmärk on Kiviõli linna elanikele tagada kvaliteetseid sotsiaalteenuseid ja pakkuda 

erinevatele sihtgruppidele kvaliteetset teenust ning linnakodanikule on teenuse maht piisav 

ja kättesaadav.  

Negatiivne: suureneb narkootiliste ainete, tubakatoodete ja alkoholi tarvitamine noorte 

seas, kusjuures noortekeskuse töötajatel ja teistel noortega tegelevatel isikutel on keeruline 
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antud probleemiga tegeleda, kuna puudub vajalik inim- ja raharessurss ning probleem 

süveneb  veelgi majanduslangusest tulenevalt. Vähe võimalusi igakülgseks noorsootööks.  

Noored on muutunud agressiivsemaks - lõhutakse teiste asju ja vägivallatsetakse nii vaimselt 

kui füüsiliselt. Paljudel noortel puudub vajalik tugi vanemate näol, noored on jäetud oma 

probleemidega üksi, nõustajad on ülekoormatud ja sellest tulenevalt on noorte probleemid 

süvenenud.  

Allikas: KOV 

 

 

 

4.9 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad  

Linna staadionil on täismõõtmetes jalgpalliväljak, kus viiakse läbi ka Eesti meistrivõistluseid. 

Lisaks on kasutada tenniseväljak ning staadioni hoones jõusaal.  

Ujula on linnarahvale avatud õhtuti kella 20.00-ni 1.keskkooli juures. Samas on spordisaal, 

mida õhtuti kasutavad täiskasvanud korvpalli harrastamiseks. Aktiivset kasutust leiab koolis 

olev kaasaegne jõusaal.  

Kiviõli Vene koolis toimub aeroobika kõigile huvilistele. Samuti viiakse spordisaalis läbi 

võrkpallitreeninguid täiskasvanutele. 

Kiviõli Vene kooli juures on spordiväljak 2 tenniseplatsi, võrk- ja korvpalliplatsiga. Väljak on  

aiaga piiratud ja valgustatud, et tagada kasutajatele turvalisus.  

Kiviõli 1.Keskkooli rekonstrueerimise käigus rajati ka selle kooli territooriumile kaasaegsed 

spordiväljakud – kaugushüppe, palliviske, jooksu, tennise ja tänavakorvpalli harrastamiseks. 

Need on samuti   piiratud aiaga ning varustatud valgustuse ning turvakaameratega, et 

suurendada ohutust.  

Õhtusel ajal on mõlemad ehitatavad väljakud avatud kõigile harrastajatele, kes peavad lugu 

tehtud investeeringutest ning suhtuvad neisse hoolivalt.  
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Kiviõli vanal poolkoksimäel asub valgustatud terviserada pikkusega 2,5 km. Lisaks asuvad 

sellel seiklusturismikeskuse alal muud atraktsioonid ning võimalused tegeleda 

ekstreemspordiga- suusakeskus, mägiautode rada, motokeskus, seiklusrada, zip-line 

trosslaskumine, ATV rajad, lumekelgukrossi rada, lumelauakeskus ja palju muud.  

Kiviõli suletud Küttejõu karjääris on rada, mida küll ametlikult terviserajaks nimetada ei saa, 

kuid ka seda inimesed kasutavad – suvel matkamiseks ja talvel suusatamiseks. Vajadus oleks 

seda rada korrastada.  

Allikas: KOV 

 

 

5. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

 

5.1 Laste arv omavalitsuses 

Käsitledes laste arvu indikaatorit vanusegruppides, saame teavet vajalikeks 

investeeringuteks lähemas ja kaugemas perspektiivis. Laste arv omavalitsuses on aastate 

jooksul olnud languses. Järsk oli langus 2000 aastate alguses kuid aastast 2011 on märgata 

stabiilsust ning laste arv väheneb aastate jooksul vaid mõne lapse võrra.  
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Allikas: ESA 

 

5.2 Laste arv haridusasutustes 

Kiviõlis on kaks üldhariduskooli – Kiviõli I Keskkool ja Kiviõli Vene Gümnaasium. Lasteaedasid 

on üks - lasteaed „Kannike” . Huviharidust pakub Kiviõli Kunstide Kool. 

ÜLDHARIDUSKOOLID 

Õpilaste arv Kiviõli üldhariduskoolides on langenud. Suurem tõus on toimunud 2013. aastal, 

millele aga järgnes taaskord õpilaste arvu vähenemine. 

 

 

Allikas: Kiviõli I Keskkool; Kiviõli Vene Gümnaasium 

LASTEAED 

Laste arv lasteaias Kannike on aastate jooksul olnud üsna kõikuv. Aastal 2014 see siiski 

natuke kasvas.  
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Allikas: Lasteaed Kannike 

 

5.3 Kooli/ lasteaia terviseteenuse olemasolu 

Kooli/ lasteaia terviseteenuse all on mõeldud psühholoogi, logopeedi, tervishoiutöötaja, 

sotsiaaltöötaja ja liikumisõpetaja olemasolu haridusasutuses. Kohalik omavalitsus on 

kaasvastutaja haridusasutuse tervishoiuteenuse olemasolu ja toimimise eest. 

 

Kiviõli I Keskkooli terviseteenus 

Kiviõli I Keskkoolis õpib 2009/2010. õppeaastal 285 õpilast. 2008/2009. õppeaastal oli 

õpilaste arv vastavalt 318, 2007/2008. õppeaastal 326, 2006/2007. õ-a 342 õpilast. Aasta 

aastalt õpilaste arv väheneb. 

Koolis on logopeed, tervishoiutöötaja , sotsiaaltöötaja, kehalise kasvatuse õpetajad (1 

poistel, 1 tüdrukutel). Tervishoiutöötaja poolt teostatakse tervisekontrolli 1.,3., 5.,7., 9., 12. 

klassides. Kahjuks ülejäänud klassides on tervisekontrolli tegemise võimalus seaduslikult ära 

võetud. 2010/2011. õppeaastal hakatakse tervisekontrolli läbi viima veel vähem – 1., 2., 3., 

4., 5., 7., 9. klassides. Sellega võetakse ära võimalus pidevalt jälgida laste tervislikku 

seisundit. Teostatakse vaktsineerimist riikliku immuniseerimise kava alusel ning vanemate 

loal. Kord aastas on hammaste kontroll. 

Tervisekontrolli käigus tuleb välja: 
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 Nägemise halvenemine järjest nooremates klassides. Põhjusteks võivad olla lisaks 

pärilikkusele halb toitumine, pidev arvuti ja mängukonsoolide kasutamine, vähene 

liikumine ja värskes õhus viibimine. 

 Ülekaalulisus - 2008/2009. õppeaastal tervisekontrolli käigus tuvastati ülekaalulisus 

39 õpilasel. Mida aeg edasi, seda rohkem on ülekaalulisis lapsi  juba kooli tulles.  

Lisaks vähesele füüsilisele aktiivsusele on ülekaalulisuse põhjuseks ka vale toitumine. 

 Rühihäired - ühes asendis kaua istumine, väheaktiivne elustiil, rasked  ja ebasobivad 

koolikotid, mööbli kõrgus ei vasta keha pikkusele. 

Halvenenud on koolilaste psüühiline tervis. Lapsed on agressiivsemad, suurenenud on 

koolistressi tase. Koolipäevad on pikad,  õppida kodus jäetakse palju. Mitte vähem 

olulisemat rolli mängivad koolilaste tervises halvad harjumused: alkoholi ja tubakatoodete 

tarvitamine. Rohkem on tekkinud käitumis- ja õpiraskustega lapsi. Peamisteks põhjusteks: 

sotsiaalsed probleemid- koduse toe puudumine, vanemate töötus või vastupidi pidev tööga 

hõivatus, probleemid laste kasvatusküsimustes. Koolist põhjuseta puudumine või 

puudumine haiguse tõttu. Õpiraskused, mis hõlmavad nii lugemis-, kirjutamis- kui ka 

arvutamisoskusi. Nõrk õpivõime, vähene õpimotivatsioon. Nende probleemide lahendamine 

on koordineeritud koostöös õpetaja, vanema, KOV ja spetsialisti (psühholoog, psühhiaater, 

sotsiaaltöötaja, eripedagoogi) vahel. Samuti korraldatakse erinevaid üritusi ja koolitusi 

probleemide ennetamiseks. 

Allikas: Kiviõli I Keskkool 

 

Kiviõli Vene Gümnaasiumi terviseteenuse olemasolu 

Koolis töötab: meditsiiniõde, sotsiaalpedagoog ja logopeed.                                               Kooli 

Koolitervishoiu seaduse alusel läbi viidud kontrolli tulemusel on kontrolli alla kuuluvate 

kooliõpilaste tervis iseloomustatav järgmiselt: 

  I kl – 26 

õpilast 

III klass – 32 õpilast VII klass – 30 õpilast 

Ülekaalulisi lapsi  15,38% 18,75% 13,33% 

Alakaalulisi laps 19,23% 6,25% 10% 
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Nägemisprobleemidega  

Lapsi 

15,38% 12,5% 43,33% 

Probleemid hammastega 26,92% 6,25%  

Probleemid seljaga 7,69% 6,25% 23,33% 

 

2. , 5. ja 9. klasside õpilaste tervekontrolliga tegeleb perearst. Kahjuks käib selles kontrollis 

väga vähe õpilasi, mis näitab vanemate vähest huvi laste tervise vastu. Vähest huvi kinnitab 

ka haigete laste saatmine kooli gripipuhangute ajal.  

 

Probleemiks on ebatervislik, tihti ka ebaregulaarne ja toitumine, mille tulemuseks on 

eelkõige ülekaalulisus, mis on suurem algastmes. Keskastmes hakkavad õpilased ise rohkem 

tähelepanu pöörama tervislikule toitumisele ja liikumisele (puberteet), jalutatakse rohkem 

õues. 

Oluline on siin kodude mõju, aga ebatervislikule toitumisele aitab kaasa koolikohviku 

olemasolu. Tihti juhtub, et koolisööklas ei sööda midagi, vaid piirdutakse kohvikust 

saadavaga saiakasega.   

Rohkem tuleks teha selgitustööd tervisliku toitumise ja liikumise vajalikkusest kasvavale 

organismile, ja seda nii laste kui lapsvanemate hulgas. 

Õpilased on füüsiliselt suhteliselt nõrgad. Eriti on seda märgata sügisel kooli tulles – lihaste -, 

kõhu- ja peavalud peale kehalise kasvatuse tunde. Hea märk on, et kevadeks olukord 

mõnevõrra paraneb. Koolis on head spordiga tegelemise võimalused (staadion, jalg-, võrk- ja 

korvpalliplatsid, tenniseväljak, talviti on kasutusel liuväli). 

Kuna õpilased on erinevat kasvu, ei vasta tihti mööbel kasvule (kabinettide süsteem). Sellega 

on seotud rühihäirete sagenemine vanemates klassides. Lisanduvad probleemid nägemisega. 

Põhjuseid võib olla palju: mittekorrapärane ebaõige toitumine (vitamiinivaene), halb 

valgustus, ebaõige asend õppimisel, palju aega veedetakse arvuti ees ja ka mobiiltelefoniga 

ja seda ka olukordades, kus vastav valgustus või tööasendi kasutamise võimalus puudub. 

Sagenenud on pingest tekkivad peavalud, mis ilmnevad kõige rohkem veerandite lõpus ja 

enne tähtsaid kontrolltöid. 
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Koolis on olemas kõik võimalused tervislikuks õppe- ja huvitegevuseks. Puudu jääb sageli 

teadlikkusest, kuidas ja millises ulatuses soovituste eiramine tervisele tegelikult mõjub.  

Nõrgaks jääb kodudepoolne selle suunaline tugi. 

Allikas: Kiviõli Vene Gümnaasium 

 

Terviseteenused lasteaias Kannike  

Lasteaias Kannike on olemas tervishoiutöötaja, logopeedid (vene õppekeelega lastele), 

liikumisõpetaja, ujumisõpetaja. 

Teenused:  

 Esmaabi osutamine nii lastele kui ka personalile. 

 Toimub iga-aastane koolieelikute tervisekontroll ( hambaarsti külastamine koos 

hammaste kontrolliga). 

 Kuna lasteaias on haigusest tulenevate erivajadustega lapsi, siis koostatakse neile 

eraldi menüüd. 

 Toimub laste kaalumine ja mõõtmine 2 korda aastas, et  iga laps saaks vastavalt 

kasvule temale ettenähtud kõrgusega laua ja tooli.   

 Pisteline pedikuloosi kontroll. 

 Töötajate tervisekontrolli suunamine ja tasumine selle eest. 

 Menüüd on koostatud vastavalt laste vanusele, on arvestatud tervisliku toitumise 

põhimõtteid. 

 Päevarežiim on koostatud vastavalt laste eale. 

 Olemas vene logopeedid, kes hindavad laste kõne arengut ja vajadusel parandavad 

laste kõne hääldamist. 

 Liikumisõpetaja viib tunde läbi nii liikumissaalis kui ka õues, organiseerib lastele 

spordiüritusi. 

 Lastele organiseeritud palju väljasõite  ja jalutuskäike loodusesse (õpperajad) 

Puuduseks on õueala turvalisus: 

 Halvas seisukorras kõnniteed ja staadion (augud, konarused). 

Allikas: Kiviõli lasteaed Kannike 
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Kiviõli linna lasteaed ega ka koolid ei kuulu Tervist edendavate koolide ega lasteaedade 

võrgustikku. 

 

5.4 Koolikohustuse täitmine 

Koolikohustuse täitmise analüüs võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja planeerida 

sekkumisi. Käesolev indikaator ja kaks järgmist indikaatorit on omavahel seotud ja osaliselt 

kattuvad – seetõttu tuleks neid vaadata koos. Eesmärk on käsitleda noorte riskikäitumist 

erinevatel tasemetel kergemast raskemani. Lähtuda sellest, et kui inimene käitub riskivalt, 

käitub ta riskivalt mitmes valdkonnas, ka oma tervise suhtes – ja esimeses astmes on kõige 

parem sekkuda, enne kui jõutakse süütegudeni. 

Koolikohustuse mittetäitmise juhtumite arv on aastate lõikes üsna stabiilne. Aastast 2010 – 

2013 oli igal aastal 7 – 8 juhtumit. Langenud on näitaja aga 2014 aastal, kus ei ole teavitatud 

mitte ühestki juhtumist.  

 

Allikas: KOV 

 

5.5 Alaealiste komisjonis arutatud esmas- ja korduvjuhud 

Kiviõli linna alaealiste komisjon on Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264) 

alusel töötav komisjon.   

Alaealiste komisjoni pädevusse kuulub:  
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 alaealise õigusrikkumise asja arutelu;  

 alaealisele peale õigusrikkumise asja arutelu seaduses ettenähtud mõjutusvahendite 

kohaldamine või maakohtult loa taotlemine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste 

kooli suunamiseks;  

 oma haldusterritooriumil alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö 

koordineerimine.  

Antud indikaator võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja planeerida sekkumisi ning 

teenuseid. 

Kõige suurem on arutatud esmas- ja korduvjuhtude arv olnud aastatel 2010, kus toimus 

hüppeline tõus. Viimasel kolmel aastal on aga juhtude arv märgatavalt langenud ning aastal 

2014 olnud vaid 1. Enam esineb juhtumeid just 7 – 14 aastaste noorte hulga.  

 

Allikas: KOV 

5.6 Noorte süüteod  

Süütegude arv (väär- ja kuritegude summa) võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja 

planeerida sekkumisi ning teenuseid. Selle indikaatori juures tuleks arvestada, et võib olla 

kattuvusi alaealiste komisjoni andmetega ja koolikohustuse mittetäitjatega. 

Sarnaselt alaealiste komisjonis arutatud esmas- ja korduvjuhtude arvuga on ka süütegude 

arv olnud võrreldavate aastate lõikes kõige kõrgem 2010. ja 2011. Aastal. Viimase kolme 

aastaga on see näitaja märgatavalt langenud ning aastal 2014 olnud vaid ühe juhtumi piires.  



 45 KIVIÕLI LINNA TERVISEPROFIIL 2015 

 

Allikas: KOV 

 

5.7 Laste ja noortega tegelevad asutused 

Antud indikaator võimaldab hinnata laste ja noorte võimalusi huvi- ja vabaaja tegevusteks ja 

eelnevaga seonduvalt ka riskikäitumise vähendamiseks. 

 Spordiklubid/koolid – spetsiaalselt loodud spordikool linnas puudub, kuid sporti 

harrastada on võimalik üldhariduskoolide juures, samuti erinevate MTÜ-de all  

 Kiviõli 1. Keskkoolis on võimalik käia järgmistes ringides: näitering, väitlusring, 

malering, loovusering, raamaturing, taekwon-do, aeroobika, tänavatants, 

rahvastepall, kergejõustik, korvpall, mudilaste- ja lastekoor. Antakse välja kooli 

ajalehte. Avatud on lasketiir ja jõusaal. Tegutsevad  kodutütred ja noored kotkad.   

 Kiviõli Vene kool on võimalik harrastada:  saalihokit, kehakultuuri, jalgpalli. Tegutseb 

malering, spordiring,  kirjandusring, käsitööring, laulukoor, materjalide töötlemise 

ring, Ida Kahevõitluse klubi ja klubi Erudiit.  

 Kiviõli Kunstide Koolis on võimalik õppida pilli, tegeleda kunstiga ja õppida 

lennumudelismi õppes lennukite valmistamist. Lisaks on meil helistuudio ja 

bändiruumid, kus muusikaõpilased saavad end täiendada ning muusikast rõõmu 

tunda. Kunstiosakond pakub nii lastele kui ka täiskasvanutele erinevaid tegevusi. 

Saab teha siidimaali, keraamikat, vitraaži, viltimist, akvarellimaali ja kangakudumist!  

 Linnaraamatukogu – raamatukogus tegutseb lastekirjanduse osakond, kus 

korraldatakse erinevaid üritusi, tutvustamaks kaasaegset lastekirjandust.   
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 Noortekeskused – Kiviõli linnas on 1 noortekeskus, mis tegutseb linnavalitsuse 

hallatava asutusena  aastast 2006. 

Kiviõli Noortekeskus on avatud 5 päeva nädalas kella 11.00 - 17.00, erandkorras ürituste 

korraldamisel ka nädalavahetusel. Noortekeskus asub Kiviõli Rahvamajaga ühes hoones, 

omades järgnevaid ruume: 

 Arvutiruum- noortel ligipääs arvutitele ja internetile, koolitusruum  

 Kabinet – 2 töötajat  

 Inforuum – infomaterjalide edastamine noortele 

 Köök – võimalik teha süüa, kokaringi ruum 

 Suur saal – piljardi ja teiste mängude ruum  

 Mängude tuba 

 Riietusruum ja piljard  

Turvalisuse tagamiseks on noortekeskuses videovalve  ja turvaseade. Noortekeskus vastab 

hetkel meie noorte vajadustele. 

Töö ja suhtlemine Kiviõli Noortekeskuses toimub kakskeelsena- eesti ja vene keeles. Enamus 

koolitustest toimuvad nii eesti kui vene keeles vastavalt noorte vajadustele. Noorte 

nõustamine oleneb noorte vajadustest ja toimub samuti nii vene kui eesti keeles.  

Allikas: KOV 

5.8 Lastele ohutu  elu- ja õpikeskkond 

Käesolev indikaator võimaldab hinnata ohutegureid ja tegeleda just lapseea õnnetuste ja 

vigastuste ennetamisega. 

Noorte seas väga populaarseks saanud Skatepark lammutati 2015. aasta suvel kuna kujutas 

juba ohtu. Uus park peaks valmima järgmiseks aastaks kui Kiviõli linnavalituse 

rahastustaotlus saab 2015. aasta sügisel positiivse vastuse.    Viimastel aastatel on rajatud 

uusi mänguväljakuid lastele. Noortekeskuses pakutavad vaba aja veetmise võimalused on 

hästi toredad ning meeldivad lastele. Sisustatakse koolivaheaegasid ning käiakse 

ekskursioonidel, matkadel.  

Noortekeskuse seisukohalt kujutab ohtu noortekeskuse asumine suhteliselt eraldatud 

piirkonnas, mille kõrval on park. Park on valgustamata ja paljud noored on selgitanud, et nad 
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ei julge noortekeskuses seetõttu käia. Noortekeskus oli avatud enne kella 20.30-ni õhtul, siis 

nüüd on ta avatud 19.00-ni, et lastel oleks turvalisem koju minna. Lisaks sellele on 

noortekeskuse pargis vana pommivarjend, kus paljud noored tihti ekstreemseid olukordi 

katsetavad sellel jalgratastega sõites ning varjendis ronides – varjend on seespoolt sodi ja 

jäätmeid  täis ning juurdepääs on piiramata. Varjendi pealmine osa on ohtlik. 

Noortekeskuse tee äärde jääb vana lagunenud järelvalveta maja, kus paljud noored samuti 

käivad ekstreemsust tekitamas – maja on lukustamata ning seal käiakse teiselt korruse 

aknast alla hüppamas, ronimas ilma täiskasvanute järelvalveta. Paljud lapsevanemad ei tea, 

millega nende lapsed tegelevad. Kuna noortekeskuses peab järgima reegleid, siis meeldib nn 

probleemsetele noortele omapäi aega veeta just sellistes mahajäetud kohtades.  Selliste 

probleemide leevendamiseks oleks vaja ekstreemsust propageerivat mänguväljakut 

noortekeskuse lähedusse, kus toimiks täiskasvanu järelvalve. Edukalt saaks siis ära kasutada 

parki ning varjendit, kui need korda teha.   Noortekeskuse lähimas ümbruses mänguväljak 

puudub.   

Allikas: KOV 

 

 

5.9 Kohaliku omavalitsuste poolne initsiatiiv tagamaks teenuste kättesaadavus  

Kohalik omavalitsus on alati toetanud erinevate teenuste loomist ning nende kättesaadavuse 

suurendamist. Kui eelarves vahendeid napib, on kirjutatud projekte erinevatele 

toetusprogrammidele ja –fondidele:  

 Ettevõtluse Arendamise  Sihtasutus (EAS)  

 KOIT-kava  

 Kultuurkapital  

 Hasartmängumaksu nõukogu  

 Keskkonnainvesteeringute Keskus SA  

 Kultuuriministeerium  

 Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 

 Ida-Viru Maavalitsus  
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 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit  

 Muud programmid ja avatud taotlusvoorud  

 

Tagamaks kõigi sihtrühmade võimalused huviharidusega tegelemiseks, on kehtestatud 

soodustused õppemaksule Kiviõli Kunstide Koolis. Linna laste osalemise eest erinevates 

spordiringides tasutakse samuti linna eelarvest. Kiviõli Vene kool korraldab suvist lastelaagrit 

ning osaleb Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Liidu poolt korraldatava lastelaagri 

finantseerimisel. Jätkub linna poolt spordi ja laste huvitegevuse toetamine.   

Allikas: KOV 

 

 

 

 

6. TERVISLIK ELU- JA ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

 

6.1 Transport ja teedevõrk  

Linna tänavavõrgustiku seisukorda on analüüsitud 2006. aastal dokumendis „Kiviõli teede ja 

tänavate teekatete seisukord 2006“. Sealse analüüsi tulemusena on märgitud, et 60% 

mõõdetud lõikudel on teekatted halvas seisukorras, 36% rahuldavas ja 4% heas seisukorras. 

Samuti on seal ära toodud ka teekatete võimalikud remondimahud ja orienteeruvad 

maksumused. Vajalik on kõik Kiviõli linnas olemasolevad teed ja tänavad muuta 

tolmuvabaks. Pärast 2006.aasta uuringut on päris arvestatavalt teedesse investeeritud ning 

tänane olukord on palju parem. Täielikult on rekonstrueeritud suur osa Keskpuiesteest (linna 

endine peatänav) ja Metsa tänav. Seal on uuendatud ka haljastust. Tänaseks on enamus teid 

ümber ehitatud tolmuvabaks ning jäänud on üksikud tänavalõigud, kus tuleb seda veel teha. 
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Suuremahulise  ja linnale olulise rekonstrueerimisprojektina loodame uuendada Viru 

tänavat. 2012.aastal on valminud tee-ehituseks ehitusprojekt. Kavas on selle rahastamiseks 

toetust saada piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmis (PKT).  

Võttes arvesse globaalseid suundumusi energeetilise ressursi kallinemisele (sealhulgas ka 

autokütus) ühelt poolt ja tervislike eluviiside propageerimist teiselt poolt, võib eeldada 

suuremat survet kergliiklusvahendite kasutamiseks. See protsess on juba käivitunud ning 

tulevikus süveneb tõenäoliselt veelgi. Parandamaks uues olukorras sidusust linna ja tema 

lähitagamaa vahel on otstarbekas koos partneritega (lähiomavalitsused, Maanteeamet) 

rajada kergliiklusteede võrgustik Kiviõli ümbrusesse. 2012.aastal valmis 10 kilomeetrine 

Sonda-Kiviõli kergliiklustee, mille ehitamisse panustasid rahaliselt Maanteeamet, Sonda vald 

ja Kiviõli linn. See projekt on hea näide edukast koostööst partneritega.   

2014.aastal  rajati uus kergliiklustee Kiviõli - Maidla suunal. Seda projekti rahastas EAS 

kergliiklusteede programmist ning omafinantseering tuli Kiviõli linnalt ja Lüganuse vallalt.  

Järgmise kergtee projektina näeme vajadust rajada 2,7 km pikkune valgustatud kergliiklustee 

linna ja Varinurme nn linnajao vahele. Seda teed saab siduda Maidla-Kiviõli teega ning 

samuti Kiviõli-Sonda teega. Ettevalmistused on tehtud (eskiisprojekti näol) ja rahastamiseks 

on samuti kavas otsida erinevaid võimalusi.  

Koos ühinenud Lüganuse vallaga tuleks perspektiivis kindlasti välja arendada Kiviõli linna ja 

Lüganuse valla vaheline kergtee.  

Linnasiseselt tuleks samuti järk-järgult rekonstrueerida kõnniteid. Projektis „Kiviõli 

raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega“ on planeeritud rekonstrueerida 

olemasolevaid kõnniteid ca 2,12 km ulatuses (Raudtee tn, Vabaduse pst) ning rajada uut 

valgustatud jalg- ja jalgrattateed ca 1,15 km ulatuses (promenaadi osa kuni Sonda teeni).   

2015.aastal on Maanteeamet algatanud kõrvalmaantee 13103 Lüganuse-Oandu-Tudu km 

0.0-3.533 remondi projekti. Objekt asub Kiviõli linnas ning hõlmab Graniidi tänavat ning 

Irvala ja Männiku teed. Projekti koosseisus rajatakse Graniidi tänava kõrvale teemaale eraldi 

kergliiklustee. Projekt on kavas realiseerida 2016.aastal.  

Allikas: KOV 
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6.2 Keskkonna mõjurid 

Kiviõli linna veetöötlusjaama varustab toorveega neli ühisveevärgi puurkaevu. Vett võetakse 

Kambrium-Vendi veekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua-ja baariumisisaldus vees, 

mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Ida-Virumaa piirkonnale on 

geoloogiliste tingimuste tõttu iseloomulik kõrge radioloogiline efektiivdoos joogivees. Kiviõli 

linnas on Tervisekaitsetalituse poolt uuritud radioloogilisi näitajaid viimati 2004. aastal. 

Proovid on võetud kahest puurkaevust ning ühisveevärgi veest. Analüüside tulemuste 

kohaselt on puurkaevude vees ja ühisveevärgi vees ülenormatiivsed radioloogilised näitajad. 

Peale veetöötlusjaama kasutuselevõttu pole vastavaid analüüse tehtud, mistõttu praeguse 

olukorra kohta ülevaade puudub. Sotsiaalministri 31.07. 2001.a määruse  nr 82 „Joogivee 

kvaliteedi- ja  kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“  §13 lg 11 järgi peavad veekäitlejad  

teostama kasutusel olevate puurkaevude uued radioloogilised uuringud ja vajadusel 

rakendada meetmeid efektiivdoosi alandamiseks. 

Kiviõli linna toorvee puurkaevudest pumbatud vesi läbib veepuhastusjaama, mis puhastab 

vee joogiveele kehtestatud normidele. Veepuhastusjaamas puhastatud joogiveega 

varustatakse kogu Kiviõli linna elanikke. Joogivee kvaliteet on linna territooriumil paikkonniti 

erinev. Valdav on normist kõrgem raua sisaldus, mis ei ole tervisele otseselt kahjulik, kuid 

mõjutab vee värvust ja veeseadmete seisukorda. Paikkonniti on leitud ka ülemäärast 

väävelvesiniku ja ammooniumi sisaldust. Mitmed veekvaliteedi kõikumised tulenevad 

madalatesse salvkaevudesse nõrguvast pinnaveest. Veekvaliteedi parandamiseks on rajatud 

uusi sügavamaid puurkaeve, paigaldatud veepuhastusseadmeid ja rajatud veesüsteeme. 

Tervisekaitseinspektsiooni andmetel ei esine analüüsitud joogivees mikrobioloogilisi näitajad 

ega pestitsiidijääke. 

Vastavalt veeproovide analüüsitulemustele selgub, et ükski analüüsitavatest näitajatest ei 

ületa seadusega lubatud piirnorme. Seega vastab Kiviõli linna veepuhastusjaamas 

puhastatud joogivesi ja tarbijani jõudev joogivesi kehtestatud terviseohutus- ja  

kvaliteedinõuetele. 

Lisaks ühisveevärgi puurkaev-pumplatele annab joogivett kolmele majapidamisele ka OÜ 

Kiviõli Keemiatööstuse puurkaev mille vesi vastab nii terviseohutusnõuetele kui 

kvaliteedinõuetele. 
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Kiviõli kesklinna raudteest põhjapoole jääv linnaosa on peaaegu kogu ulatuses 

kanaliseeritud, välja arvatud läänepoolne osa, kus kanaliseerituse tase on 80%. Alates 

2013.aastast, mil realiseeriti Ühtekuuluvusfondi rahastuse toel Kiviõli linna ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise I etapp on ka raudteest lõunapoole jäävates 

piirkondades kanalisatsioon välja ehitatud. Eraldi seisvates piirkondades (Varinurme ja 

Küttejõu elamurajoonid) paiknevad põhiliselt individuaalelamud ja seal puudub 

ühiskanalisatsioon. Vaatamata sellele, et septikuid ja kogumiskaeve tühjendatakse 

reeglipäraselt, toimub seal tõenäoliselt  reostuse imbumine pinnasesse, kuna 

kogumiskaevud on rajatud nõukogude ajal ja pole vettpidavad. Need piirkonnad on 

tulenevalt kehtivast Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast plaanis 

kanaliseerida II etapis ehk aastatel 2018-2025.  

Linna olemasolev reoveekanalisatsiooni süsteem on peamiselt lahkvoolne. Mõningad 

restkaevu- ja drenaažisüsteemid on siiski ühendatud reoveetorustikuga. Kanalisatsioonivõrk 

asetseb peamiselt allpool pinnasevee taset ja on ehitatud 20…30 aastat tagasi. 

Sademeterikkal kui ka lumesulamise perioodil on infiltratsioonivee kogus kuni viis korda 

suurem olmereovee kogusest. See nõuab suuri kulutusi reovee ülepumpamiseks ja 

puhastamiseks. Reoveed suunatakse Järve Biopuhastuse OÜ-le kuuluvasse isevoolsesse 

Kiviõli-Püssi reovee kollektorisse. Mööda linnadevahelist kanalisatsioonitorustikku 

suunatakse reoveed lõpuks Kohtla-Järve puhastusseadmesse ning peale puhastamist Soome 

lahte. 

Kiviõli linna ühiskanalisatsioonisüsteemi ei suunata tööstusest tulevat reovett. Kiviõli 

Keemiatööstus OÜ paikneb küll Kiviõlis, kuid omab linna kanalisatsioonisüsteemist lahus 

olevat kanalisatsioonitorustikku ning suunab reoveed otse OÜ-le Järve Biopuhastus 

kuuluvale Kiviõli- Püssi reoveekollektorisse. 

Kiviõli linnas on vee-ettevõtjaks määratud OÜ Järve Biopuhastus ja tema tegevuspiirkonnaks 

kogu linna territoorium.  

 

Avalikud rannad ja supluskohad Kiviõli linnas puuduvad. 

Pinnaveekogusse puhastamist vajavat vett Kiviõli linn ei juhi. 
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Õhk 

Siseõhk tööstushoonetes on valdavalt loomulik ja paigaldatud sundventilatsioon, elamutes 

loomulik ventilatsioon. Avalikes asutustes järgitakse tubakaseaduse nõudeid. 

Õhu saastavateks paikseteks allikateks on keemiatööstus, katlamaja, sõidukite heitgaasid, 

elamute küttesüsteemid. Kiviõli linnas välisõhu saastelubasid omavate ettevõtete poolt 

tellitud seireanalüüside tulemused vastasid normatiividele.  

 

Jäätmed ja jäätmekäitlus 

 Kiviõli linna haldusalal prügilat ei ole. 

 Kiviõli linnal on kehtiv jäätmehoolduseeskiri ja jäätmekava. 

Kiviõli linnas on korraldatud olmejäätmevedu, pakendijäätmete kogumine toimub koostöös 

taaskasutus-organisatsioonidega, ohtlike jäätmete kogumine on korraldatud koostöös 

kõikide Kiviõli regiooni omavalitsustega ehitatud ohtlike jäätmete kogumispunkti. 

Allikas: KOV 

 

6.3 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on aastate jooksul pigem vähenenud. On olnud 

mitmeid aastatid, kui pole registreeritud ühtegi inimkannatanutega liiklusõnnetust Kiviõli 

linnas. Õnnetused jalgratturi või jalakäijatega on samuti viimaste aastate jooksul toimunud 

vaid mõnel üksikul juhul.  
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Allikas: TAI tervisestatistika 

 

6.4 Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute 

Ka liiklusõnnetustes vigastatute arv väheneb. Kõige suurem on see olnud aastal 2008, lausa 

9 juhtumit. Positiivne on aga, et liiklusõnnetustes ei ole registreeritud vaadeldaval perioodil 

ühtegi hukkunut.  

 

Allikas: TAI tervisestatistika 

 

6.5 Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 

Joobeseisundis sõiduki juhtimine on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetusteks. 

Analüüsimisel tuleks arvesse võtta, et tabatud joobes juhtide arv kajastab ka seda, kui palju 

on juhte kontrollitud ning kui mõistlikult on reidid planeeritud. Samuti sõltub näitaja sellest, 

kas paikkonda läbib mõni suurem maantee. 
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Tabatud joobes sõidukijuhtide arv on aastate jooksul märkimisväärselt langenud. Kümne 

aastaga on näitaja langenud kordades. Kui aastal 2004 tabati 90 joobeseisundis sõidukijuhti, 

siis aastal 2014 oli neid kümme.  

 

Allikas: KOV 

 

6.6 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad kauplused 

Käesolev indikaator kirjeldab alkoholi kättesaadavust ning kohaliku omavalitsuse initsiatiivi 

vähendada alkoholi tarbimist ja sellest tulenevaid probleeme. 

Kiviõli linnas on 2015.a  septemberikuu seisuga kokku 9 alkoholi müüvat kauplust. Kaupluste 

arv on viimaste aastatega vähenenud (aastal 2005 oli neid 13). 

Kiviõli linnas on alkoholipoliitika kooskõlas riigis kehtiva seadusandlusega, millele lisaks ei ole 

kehtestatud ühtegi täiendavat piirangut või korda. Siiski kehtestati linnas öise alkoholimüügi 

keeld juba enne, kui vastav keeluseadus Riigikogus vastu võeti.  

Allikas: KOV 

 

6.7 Kuritegevus 

Antud peatükis käsitletakse politsei poolt registreeritud kuritegude, varguste ja isikuvastaste 

kuritegude üldkordajaid. Indikaator hindab kuritegevuse ja turvalisuse taset paikkonnas ja 

viimaste aastate suundumusi. 
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Kuritegude koguarv on aastate jooksul samuti märkimisväärselt langenud. Kui aastal 2008 

registreeriti 225 kuritegus, siis 2014.aastaks oli see vähenenud kordi, täpsemalt 85 

juhtumile. 

Kiviõli regioon  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kuritegude arv 225 292 267 241 150 122 85 

Järgneval graafikul on välja toodud Kiviõli regiooni (sh Lüganuse, Sonda, Aseri) ja Eesti 

kuritegude üldkordaja (1000 elaniku kohta). Kuni aastani 2012 oli Kiviõli regiooni indikaator 

Eesti keskmisest kõrgem, kuid on nüüdseks langenud madalamaks.  

 

Allikas: Politsei- ja piirivalveamet 

 

6.8 Tulekahjud ning neis hukkunud 

Tulekahjude arv kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste ohuteadlikkust. 

Peamised tulekahjude põhjused on: hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, laste mängimine 

tulega, lõkke tegemine valesse kohta või selle järelevalveta jätmine, lõkkest lendavad 

sädemed, kulu põletamine, katkised elektri- või kütteseadmed või nende vale kasutamine, 

tahtlik süütamine, äike ja suitsetamine. Surmad tule ja suitsu tõttu on üks ennetatavate 

surmade liik. Indikaator kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste 

ohuteadlikkust. 
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Järgnevas graafikus on vaadeldud tulekahjude arvu aastatel 2000 – 2014. Viimasel kolmel 

aastal on juhtumite arv olnud väiksem.  

 

Allikas: ESA 

Positiivsena võib välja tuua, et viimase kolme aasta jooksul ei ole Kiviõli linnas tulekahjus 

hukkunud ühtegi inimest. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tules hukkunute arv 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

Allikas: Päästeamet 

 

 

 

 

 

 

7. TERVISLIK ELUVIIS 
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7.1 Tervisealase teabe kättesaadavus 

Tervisealast teavet saab linnaelanik linnavalitsuse sotsiaalüksusest, eakate päevakeskusest, 

linnaraamatukogust, noortekeskusest – seal jagatakse infovoldikuid, mida saame Ida-Viru 

Maavalitsusest ning mujalt. Samuti korraldatakse erinevaid üritusi.  

Info SA Ida-Viru Keskhaigla  ja SA Kiviõli Tervisekeskus kohta  asub internetis 

kodulehekülgedel www.ivkh.ee  ja www.kiviolihaigla.ee. Tervisealast infot on võimalik leida 

haigekassa portaalist www.haigekassa.ee ja Tervise Arengu instituudi kodulehelt 

www.tai.ee., Ida-Viru Maavalitsuse kodulehelt ning terviseedenduse kodulehelt. SA IVKH 

annab välja igakuiselt ajalehte, kus  kajastatakse viimaseid tervisealaseid uudiseid. 

SA Kiviõli Tervisekeskuse tellib meditsiinilist ajakirjandust nii personalile kui patsientidele ja 

hoolealustele. 

Kiviõli koolides töötavad kooliõed ja kooliarst, kes osutavad koolitervishoiuteenust, ning 

edastavad kooliõpilastele tervisealast infot. Kiviõli lasteaias töötab meditsiiniõde.  

Tervisealane info Kiviõli linna elanikele  on  kättesaadav ka perearstilt (kas telefoni kaudu või 

vastuvõtul) ning polikliinikust, kus teostatakse ka eriarstide vastuvõttu. 

Allikas: KOV 

 

7.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas  

Paikkonna peamine tervisealane üritus on Südamenädala-  ja  liikumisüritused. Nende 

raames toimub Kiviõlis iga-aastaselt erinevaid loenguid nii südame tervise teemadel kui ka 

praktilisi harjutusi organismi tugevdamiseks ning liikumisüritusi. Eesmärgiks on juhtida 

inimeste tähelepanu füüsilisele aktiivsusele ja toitumisele ning tõsta tervisealast teadlikkust . 

Üritused toimuvad peamiselt Kiviõlis ja selle lähiümbruses. Minnakse ka ruumidest välja 

värskesse õhku õppima rulluisutamist, kepikõndi või muid füüsilisi tegevusi. Ujulas on viidud 

läbi vesiaeroobikat . Südamenädalat korraldatakse ka lasteaias ning koolides.  

Lisaks liikumisüritustele saab Kiviõli elanik osaleda lähiümbruses toimuvatel üritustel. 

Nendeks on Püssi seeriajooks ja rattaretk, Uljaste triatlon, linna lastelaager ja Kiviõli regiooni 

omavalitsuste ühine noortelaager.    

http://www.ivkh.ee/
http://www.kiviolihaigla.ee/
http://www.haigekassa.ee/
http://www.tai.ee/
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Allikas: KOV 

 

7.3 Tervishoiuteenused  

Kiviõli linnas osutavad tervishoiuteenuseid SA Kiviõli Tervisekeskus, FIEd perearstid ja 

eriarstid, kes töötavad polikliiniku ruumides SA Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) baasil. Erakorralist 

abi osutab Karell Kiirabi üks kiirabi brigaad. 

 

Üldist tervisealast infot saavad elanikud helistades registratuuri. Registraator edastab üldist 

infot vastuvõtuaegade kohta, tervishoiuteenistuste töö kohta (radioloogia ja labori 

teenistused). Puhkepäevadel saavad inimesed tervisealast infot ja nõu helistades tel. 112 

ning perearsti nõuandetelefonil 1220 ja kokkuleppel ka oma perearstilt. 

Ida-Viru Keskhaigla Kiviõli polikliinik asub SA Kiviõli Tervisekeskus ruumides, mis renoveeriti 

2009. aasta suvel.  

 

IVKH Kiviõli polikliinikus võtavad patsiente vastu järgnevad eriarstid: 

 silmaarst 

 4 günekoloogi 

 2 ortopeedi 

 neuroloog 

 kirurg 

 dermatoveneroloog 

 3 hambaarsti 

 taastusravi arst 

Perearstid. Kiviõli piirkonnas võtavad patsiente vastu 7 perearsti, kellest 5 paiknevad SA 

Kiviõli Tervisekeskus ruumides. Üks perearstidest võtab patsiente vastu Aseri alevikus ning 

üks Püssi linnas Nelja arsti juriidiliseks vormiks on füüsilisest isikust ettevõtja ning kolmel 
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osaühing. Seitsmest perearstist kahel on registreeritud patsientide arv üle 2 000 inimese, viie 

puhul alla selle. 

Kiirabi. Kiirabiteenuse osutaja leidmiseks 2014 aastal korraldatud konkursil osutus võitjaks 

Ida-Viru Karell Kiirabi. Kiviõli filiaali koosseisu kuulub 1 õebrigaad. Karell kiirabi kasutab 

edukalt  e-Kiirabi süsteemi Ida-Viru teeninduspiirkonnas. 

Esmatasandi tervishoiu teenuste seostatud ja koordineeritud osutamiseks on eelistatud 

vormiks esmatasandi tervisekeskused.  

Esmatasandi tervisekeskus on  ühtset infrastruktuuri kasutav ja kindlat territoriaalset 

vastutust omav esmatasandi tervishoiuteenuse osutajate meeskond. Esmatasandi 

tervisekeskused asuvad tõmbekeskustes ning  tagavad oma tõmbepiirkonna (linna ja 

ümbritsevate valdade) elanikele lisaks perearstiabi ja –õe teenustele ka teised esmatasandi 

põhiteenused vajaliku regulaarsusega. Tervisekeskuse miinimumstandardiks on: vähemalt 4 

perearsti ja 4 pereõde, ämmaemand, füsioterapeut ja koduõde ~ 6000 teenindatava isiku 

kohta. Kui antud tõmbekeskuses on nt hooldushaigla, on mõistlik koondada esmatasandi 

tervisekeskus samale taristule. 

Sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatavas esialgses tervisekeskuste paiknemise 

tööversioonis on sees esmatasandi tervisekeskuse arendamine Kiviõli linnas. Seda saaks 

edukalt arendada koostöös AS Kiviõli Tervisekeskusega. Keskuste 

ehitamist/rekonstrueerimist on kavas toetada EL struktuurfondide uuest perioodist 2013-

2020. 

 

Hooldekoduteenuse pakkujad: 

 Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus 

Tervisekeskus pakub järgnevaid teenuseid: 

- statsionaarne õendusabi teenus; 

- hoolekandeteenused; 

- toetavad teenused - hooldatavatele toitlustamise, transpordi (sh lamavate haigete 

transport kanderaamiga), tasuta juuksuri, pesuköögi  ja surnukuuri teenuseid; 
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- ruumide väljarentimine (IVKH-le, perearstidele ning OÜ-le Corrigo). 

Hoolekandeteenuse lepingud on sõlmitud hoolealuste elukohajärgsete kohalike 

omavalitsuste, hoolealuste omaste ning ka hoolealuste endaga.  

 MTÜ Vahtra Hooldemaja  

Asukoht – Kiviõli, Vahtra 2  

MTÜ asutati 1998.aastal ning põhitegevusaladeks on vanurite ja puudega inimeste 

ööpäevahooldus. Hooldemajas on 48 kohta, ettevõttes on 17 töötajat. 

 

 OÜ Häcke Kohtla-Järve pansionaadid 

 Pansionaat Merekalda (Lüganuse vald) 

 SA Jõhvi Hooldushaigla 

Hooldusteenused on järgmised : lühiajaline hooldus (nädalalõpp või kokkuleppel kuni 1 kuu), 

pikaajaline hooldus (näiteks tähtajatu lepinguga) ja intervallhooldus (näiteks iga nädalalõpp 

või üks nädal kuus) 

Lisaks on võimalik kasutada teiste maakonna teenusepakkujate teenuseid. 

 Iisaku Hooldekodu 

 MTÜ Lille Turvakodu  

Hoolealused on suuremalt jaolt Aserist. Vastavalt vajadusele on lisaks põhihooldusele sisse 

viidud teenus ajutiselt hättasattunud lastele, noorukitele ja perevägivalla all kannatavatele 

naistele, sellest ka nimetus "turvakodu". 

 Turvakodu Rudolf MTÜ (Kohtla-Järve) 

 Aa hooldekodu 

 Ida-Viru Keskhaigla hooldekeskuse  

Allikas: teenusepakkujate kodulehed 
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7.4 Nõustamisteenused  

Kiviõli Noortekeskuses tegutseb Info- ja Nõustamiskeskus, mis tegeleb on laste ja noorukite 

vaba aja korraldamise, noorteinfo edastamisega sihtgrupile. Nõustamisteenuseid ostab 

omavalitsus sisse neid teenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt. Peamiselt osutab teenuseid MTÜ 

Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus. 

OÜ Corrigo pakub Kiviõli piirkonnas erinevaid sotsiaalteenuseid sh võlanõustamise teenust 

Kiviõli Päevakeskuses. 

SA Kiviõli Tervisekeskuse polikliinikuhoones pakub OÜ Corrigo  metadoonasendusravi 

teenust. 

Allikas: KOV 

 

 

8. KOKKUVÕTE ja ARENGUTEGURID 

Kokkuvõte kogutud andmetest 

Kiviõli terviseprofiili uuendamise ajahetkel ei ole moodustatud kohalikku toimivat 

tervisemeeskonda, kes vastutaks laiemalt antud valdkonnas elluviidavate tegevuste eest 

(eelkõige tegevuskava täitmise eest). Samuti ei ole läbi viidud Kiviõli linna elanike 

terviseuuringuid. Statistilised andmed Eesti ja Ida-Virumaa kohta on olemas, kuid meie linna 

kohta eraldi mitte. Seepärast ei olegi täpselt teada, kas ning millised tegurid elanike tervist 

mõjutavad ning mida me saaksime ette võtta.  

Kiviõli linna terviseprofiilis kajastub endiselt elanike arvu pidev vähenemine, negatiivne iive 

ning rahvastiku vananemine, mis on omane kogu Eestile. Siiski võib positiivsena välja tuua 

surmajuhtumite arvu stabiilsuse ning isegi mõningase languse, mida mõjutab omakorda 

keskmise eluea tõus. Samuti on viimastel aastatel suurenenud sisserännanute arv ning 

stabiliseerunud väljarännanute arv. Vahe antud indikaatorite vahel on vähenenud 

majanduslanguse eelse perioodi lähistele. 
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Olulisena tasub profiilis välja tuua ka vene keelt kõnelevate elanike suur protsent. Siinkohal 

tuleb tegevuste planeerimisel arvestada kultuurilist eripära, keeleoskust ja sotsiaalset 

integreeritust nii tööturul kui ka kogukonnas. 

Tööturu situatsioonide valdkonnas on näha tulumaksu laekumise suurenemist, ka keskmise 

brutotulu suurenemist. Siiski jääb brutotulu suurus alla nii Eesti keskmisele kui ka enamikele 

teistele Ida-Virumaa linnadele. Seisak on toimunud ettevõtete arvus ning aastal 2014 on 

ettevõtete koguarv vähenenud seitsme võrra.  

Sotsiaalvaldkonna murekohana võib välja tuua ülalpeetavate määra suurenemise. Aastaks 

2015 (1.01 seisuga) on Kiviõli linna ülalpeetavate määr tõusnud 65,5ni, mis tähendab, et sajal 

elanikul on vaja ülal pidada 65,5 mittetööealist elanikku. Antud indikaatorit mõjutab suuresti 

elanike arvu vähenemine, keskmise eluea tõus ning negatiivne iive. Sellist suunda võib 

prognoosida ka tulevikuks. Positiivsena võib välja tuua töötute arvu languse. Taastutud on 

majanduslanguse tagajärgedest ning töötute arv on aina vähenemas.  

Kogutud andmetest saab positiivsena välja tuua vähenenud liiklusõnnetuste arvu, ka viimasel 

kolmel aastal pigem vähenenud tulekahjude arvu. Vähenenud on ka tabatud joobes 

sõidukijuhtide arv ning ka kuritegude arv linnas.  

Oluline valdkond, millele rõhku pöörata, on lapsed ja noorukid. Laste arv on Kiviõli linnas 

viimaste aastatega stabiliseerunud ning vähenenud vaid mõne võrra. Koolides ja lasteaias 

töötavad logopeedid, tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad. Kooli ja lasteaia meditsiiniõdede 

poolt viiakse läbi regulaarseid tervisekontrolle, mille tulemusi võiks edaspidi ka rohkem 

analüüsida ning tulenevalt sellest haiguste ennetamise  tegevusi planeerida. Probleemina on 

välja toodud ebatervislik, tihti ka ebaregulaarne toitumine, mille tulemuseks on eelkõige 

ülekaalulisus, mis on suurem algastmes. Positiivsena võib välja tuua vähenenud alaealiste 

komisjoni poolt arutatud esmas- ja korduvjuhtude arvu, ka vähenenud süütegude arvu.  

Käesolevas terviseprofiilis kirjeldatud indikaatorite üldistamisel võib nentida, et linnaelanikel  

on olemas teatud hulk võimalusi ise midagi ette võtta enda tervise tugevdamiseks. 

Üldkasutatavaid spordirajatisi ja vaba aja veetmise võimalusi nii täiskasvanutele kui ka 

noortele  on piisavalt. Tagatud on põhilised sotsiaaltoetused ning olulised sotsiaalteenused. 

Tervisealane teave on kättesaadav nii kohapeal kui elektroonselt internetis. Lastel ja noortel 

on tegevused koolides ning noortekeskuse juures. Eakate vajadusi rahuldab osaliselt 
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päevakeskus ning erinevad terviseteenuseid pakkuvad asutused. Ehk kõige enam on 

tähelepanu alt välja jäänud tööealised kodanikud, kes peaksid just terved püsima, et elada 

täisväärtuslikku tööelu ning anda oma oluline panus nõrgemate toetamisel.  

 

 

 

Arengutegurid 

Kiviõli linna iseloomustavad järgmised arengutegurid (mis on linna arengus olulise 

tähtsusega ja/või mis on omapärased just Kiviõli linnale ja/või sarnast tüüpi linnadele) ja 

millest tuleb arengu kavandamisel juhinduda. 

 Piisavalt suur kriitiline mass (elanikkond) ja keskne asend lähitagamaa suhtes, mis 

võimaldab osaliselt kompenseerida nõudluse vähenemist teenindussektoris (kuigi 

paraku lähitagamaa arvelt) ja säilitada kõikide teenuste olemasolu (nomenklatuuri)  

linnas.  

 Teisalt jälle üsna kiiresti vähenev rahvastik ja sealt tulenevalt kahanev nõudlus 

teenuste järgi. Selle suundmuse jätkumist eeldab ka rahvastikuprognoos.  Tagajärjeks 

võib olla kumulatiivne langusliikumine, mille kohaselt vähenev teenuste tarbimine 

vähendab töökohti teenindussektoris, see omakorda väljarännet ja viimane jällegi 

vähendab omakorda nõudlust teenuste järgi.  

 Oluliseks nõrkuseks ongi Kiviõlis töökohtade arvu kasvu seisak teenindussektoris 

(2014. aastal on toimunud ettevõtete arvu vähenemine). Just teenindussfääris 

luuakse peamiselt uusi töökohti. Kõrvaline ja konkurentsitihe geograafiline asend 

keskuskohtade süsteemis (asustussüsteemis) seab paraku piirangud linna 

orienteerumisel tugevaks teeninduskeskuseks. Kompenseerida saab seda 

eksportteenuste abil, viimaseks on eelkõige nö harilik turism, milleks linnal on ka 

eeldused olemas. Lisaks võimalikud ideed teenuste pakkumiseks muude Eesti 

piirkondade elanikele.  

 Rahvastiku vananemine ja tööeast vanema rahvastiku (65 ja vanemad) kasv ka 

absoluutarvudes, mis on omane kogu Eestile ja ka Euroopale. See tähendab vajadust 
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kohalikus elus (kohalik poliitika, investeerimissuunad) rohkem arvestada eakamate 

vajadustega ja rajada kaasaegsele ühiskonnale omased teenused (peamiselt erinevat 

liiki hooldusteenused, kuid samas ka vaba aja veetmise võimalusi).  

 Noorte (15-24-aastaste) suhteline paiksus Kiviõlis, mis on omamoodi nähtuseks. 

Noorte ja laste arv on alates 2010.a vähenenud vaid mõne elaniku võrra. Kui tegemist 

ei ole ajutise kaldega, on just selle sihtrühma vajadused – töökohad ja vaba aja 

veetmise võimalused võimalikuks oluliseks arengu kavandamise prioriteediks. Kiviõli 

kooli spetsialiseerumine (lisaks üldharidusele) piirkonna vajadusi arvestava (ja 

edaspidi ka laienedes miks mitte teistegi piirkondade turge arvestades) täiendõppe 

korraldamisele võiks olla üks väljunedeid. Antud kallet kinnitab ka demograafiline 

tööturusurveindeks, mille indeks prognoosib tööjõupuuduse tekkimise võimalust. 

Tööturule siseneb vähem noori kui sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkub. 

 Kiviõli linna hõiveprobleemid (keskmiselt kõrgem töötus, madal hõive määra, 

töökohtade arvu vähenemine) on väga tõsised ja Eesti keskmisega võrreldes oluliselt 

suuremad. Koos keskmisega võrreldes pigem tagasihoidlike sissetulekute tasemega 

on see üheks võimaliku väljarände ja vastupidi, vähese sisserände põhjuseks. Siiski on 

mõlemas näitajas näha selgelt majanduslangusest taastumist. 

 Vajalik on ka vältida liigset sõltuvust ühest ettevõttest ja majandusharust. Seepärast 

on vajalik rakendada meetmeid uute ettevõtete tekkeks ja uute tööstus- ja muude 

investeeringute kaasamiseks.  

 Sekundaarsektori (tööstuse) hõivetrendid ühtivad enam-vähem Eesti keskmisega 

(päris suur vähenemine). Need on aga enamasti tegevusalad, mis sõltuvad enam 

majanduskonjunktuurist (sh rahvusvahelisest) ja Eesti kui terviku 

majanduskeskkonnast. Muidugi näitab ka tööstustöökohtade arvu vähenemine, et 

Kiviõli linn ei ole osutunud atraktiivseks välisinvesteeringutele.   

 Nii olemasoleva olukorra, lähituleviku kui ka kaugema tuleviku osas kuulub Kiviõli linn 

tööhõive ja majandusarengu puhul vastavalt rühma „PIGEM PROBLEEMNE“. Seda 

muidugi juhul, kui ei ilmne mingid ettenägematud positiivsed või negatiivsed 

arengud. 

 Võib eeldada seost haridustaseme ja töötuse ja majandusliku aktiivsuse vahel – mida 

kõrgem haridus, seda väiksem töötuse määr ja mitteaktiivsete osatähtsus. Tulemus 

viitab kahele asjaolule. Esiteks, üheltpoolt toimub kvalifitseerituma tööjõu lahkumine 
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linnast. Teisalt tõendab tulemus väiteid, et kvalifitseeritud tööjõupuudus on oluline 

arengutakistus. 

 Kõige olulisemaks Eestis tööhõivet positiivselt mõjutavaks teguriks on inimkapitali 

tugevus (keelte, eriti  inglise inglise keele oskus, elanikkonna kõrge haridustase) ja 

regiooni majanduse funktsionaalne spetsialiseeritus (kõrgkvalifitseeritud 

ametigruppide töötajate osatähtsus). Inimressursi arendamine tervikuna peaks 

statistiliste analüüside ja majandustegevuse muutustest tulenevate väljakutsete 

taustal olema piirkondliku arendustegevuse ja hõivepoliitika esmaseks prioriteediks. 

Nende tegurite arendamine on pikaajaline tegevus ja ei pruugi koheselt ja 

märgatavalt muuta töötuse taset, kuid on väga oluline regioonide majanduse 

strateegilise konkurentsivõime ja tööhõive määra tõstmisel. See nn oskuskapital on 

Kiviõlis madal ja kui soovitakse linna hoida tulevikus konkurentsivõimelisena, on 

väljapääs täiendõppes. 

 Pikaajalised tööstustraditsioonid, raudee, geograafiline asend Põhja-Eesti 

tööstuslikus vööndis, loovad eelduse tööstuspargi rajamiseks, mis pakuks lisaks  ka 

logistikaalaseid teenuseid. Võimaliku sellealase tegevuse puhul tuleb vigade 

vältimiseks uurida ka mõningate projektide ebaõnne põhjusi Eestis. Nende 

valdkondade arengut toetab ka piirkondlik arengupoliitika Eestis (Tõukefondide 

vahendusel).  

 Turismi kui teenindussektori arendamiseks on olemas head võimalused, kuid uute 

töökohtade lisandumine võib jääda tagasihoidlikuks ja panus piirkonna 

majandusarengusse sisuliselt märkamatuks. Paremad võimalused on siis, kui 

suudetakse võimalikult suurt osa külastajaid võimalikult kaua kohapeal viibima. 

Näiteks juhul, kui motoradade läheduses paiknevad angaarid-garaazhid, kus lisaks 

tehnika hoidmisele saab neid igaüks ise ka remontida, seadistada jne. – see annab 

tööd valvuritele, juhendajatele, remontijatele, vajalike varuosade hankijatele ja 

kohapealsetes töökodades tegijatele jne.   

 

 



LISA 1 TEGEVUSKAVA 2015-2018 PROJEKT 
 

Terviseprofiili tegevuskava  projekti täitmise hindamine 

 

Eesmärk 

 

Tegevused 

 

Finantseerimisallikas/ 

koostööpartner 

 

Orienteeruv 

ajakava 

 

Hinnangulised 

vajalikud 

ressursid   

Saavutused Teostamise aeg 

2016 2017 Peale 

2017 

Tervisedenduse 

parem 

korraldamine 

 

Moodustada Kiviõli 

linna 

Tervisemeeskond/ 

Tervisnõukogu 

Koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu 

Instituut/Maavalitsus 

Alates 2016  

püsivalt 

 

1 000 € 

 

Tuleviku plaan x x x 

Tervisedenduse 

parem 

korraldamine 

 

Tervisemeeskonna töö 

käivitamine 

(koolitused) ning 

koostöö erinevate 

võrgustikega (nii Eestis 

kui maakonnas) 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/Maaval

itsus/ 

Tervise 

Arengu Instituut 

Alates 2017  

püsivalt 

 

6 000 € Tuleviku plaan 

paralleelselt 

Tervisemeeskonna 

loomisega 

 x x 



 

Tervisedenduse 

parem korraldamine 

Koolitused 

ametnikele, sotsiaal- 

ja 

lastekaitsetöötajatele. 

Samuti koolides ja 

lasteaias töötavatele 

tervisetöötajatele 

ning teistele. Samuti 

esmatasandi 

tervishoiutöötajatele. 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut, Ida-

Viru Maavalitsus 

2016-2018 3 000 € Koolitustel 

osavõetud, 

edaspidi 

jätkatakse. 

X x x 

Tervisealane 

teave on 

kättesaadav 

Luua „Tervisenurgake“ 

aastal 2016 ilmuval 

uuel Kiviõli linna 

kodulehel ning tagada 

selle järjepidevus 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut, 

maavalitsus 

Alates 2010 

jätkuvalt 

0 € Tervisenurgake 

viiakse sisse 

lähiajal linna uuel 

kodulehel. 

X x x 

Tervisedendus 

koolides ja 

lasteaias 

Linna koolid ja 

lasteaed osalevad 

erinevates tervist 

edendavates 

projektides. 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

Alates 2015 

jätkuvalt 

6 000€ Tervisedendust 

tehakse koolides ja 

lasteaias. 

X x x 



 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut, 

Hasartmängumaksu 

toetused, Ida-Viru 

Maavalitsus 

Tervist 

edendavad 

töökohad 

Töökohad liituvad 

tervist edendavate 

töökohtade 

võrgustikuga 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut 

Alates 2017 

jätkuvalt 

1 300€ Kiviõli linn ei ole 

liitunud tervist 

edendavate 

töökohtade 

võrgustikuga. 

 X x 

Rohkem tervise- 

ja liikumisüritusi 

Tekitada uued 

traditsioonid ürituste 

näol ning tagada 

toimivate 

jätkusuutlikkus. 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Ida- Viru 

Maavalitsus, Tervise 

Arengu Instituut 

Alates 2010 

jätkuvalt 

6 000€ Kiviõli linna 

rahvusvahelise 

liikumise nädal 

Move Week 

peasündmus on 

sportlik perepäev, 

mis toimus 

13.oktooberil 

ainulaadselt ja 

baltikumi suurimal 

tuhamäel. 

x x x 



 

Pered on 

teadlikumad 

tervislikest 

eluviisidest 

Perekoolide tegevus, 

kus teiste teemade 

seas on tähelepanu 

pööratud järjest 

kasvavale 

probleemile- 

laste ning noorte 

ülekaalulisus. 

Psühholoogiline abi. 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut, Ida- 

Viru Maavalitsus 

Alates 2010 

jätkuvalt 

6 000 € Perekeskus on 

arendamisel. 

Lastel on psühho-

loogiline ja 

logopeediline abi 

tagatud. 

X x x 

Noortekeskuses 

on põnevaid 

tegevusi ning 

sellest on 

kujunenud 

noortele 

tõmbekeskus 

Erinevad 

projektid, suvelaagrid, 

malevad 

ning muud tegevused, 

mis ühelt poolt 

aitavad sisustada 

vaba aega, kuid 

teiselt poolt 

arendavad noorte 

tervist ning 

vastupidavust 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut, Ida- 

Viru Maavalitsus 

Alates 2010 

jätkuvalt 

10 000 € Noortekeskuses 

korraldatakse 

põnevaid tegevusi, 

juba mitu aastat 

järjestust 

korraldatakse 

lastele malevat. 

Noored tegid 

igapäevaselt 

vabatahtlikult 

tööd, toimusid 

väljasõidud  

bowlingus, 

seiklusparki,  

võetakse osa 

ööjooksust. 

X x x 



 

Täiskasvanutele 

tööealistele 

isikutele uute 

tervise- 

ja liikumisürituste 

organiseerimine 

Spordipäevad 

peredele, 

orienteerumine, 

kepikõnd, jooks, 

tänavakorvpall, 

tenniseturniirid jms. 

Südamenädala 

liikumisürituste 

korraldamine. 

Treeningud 

professionaalsete 

treenerite kaasabil, 

aitamaks edaspidi ise 

tervisele ohutult 

tervisespordiga 

tegeleda. 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut, Ida- 

Viru Maavalitsus 

Alates 

2010 

jätkuvalt 

3 000 € Toimus volleturniir 

vene gümnaasiumi 

väljakul, kus 

mängiti võrkpalli, 

tennist, jalgpalli ja 

tõstmise võistlusi. 

Iga aastase 

südamenädala 

liikumisürituste 

läbi viimine (nt 

rulluisukoolitus, 

kepikõnnikoolitus, 

vesiaeroobika, 

matkad) 

X x x 

Uued 

sotsiaalteenused 

Päevakeskuses ja 

sotsiaalüksuses 

juurutada uusi 

sotsiaal teenuseid, 

täiustada 

sotsiaalvaldkonna 

arengukava 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Ida –Viru 

Maavalitsus 

Alates 2010 

jätkuvalt 

1 000 € Arendame 

olemasolevaid 

teenuseid. Uue 

teenusena loodi 

võimalus 

vähekindlustatud 

perede laste 

toitlustamiseks 

koolivaheaegadel. 

X x x 

Linnal on Töötada edasi profiili Erinevad Euroopa Liidu 2010 800 € 2010 aastal valmis x x x 



 

olemas 

terviseprofiil 

projektiga ning 

edaspidi iga-aastaselt 

terviseprofiil üle 

vaadata ning 

uuendada 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut 

jätkuvalt Kiviõli linna 

terviseprofiil, 2013 

aastal üle 

vaadatud. 

2015 aastal 

täiendati 

terviseprofiili ja 

uuendati 

tegevuskava  

 

Meile on teada 

linnaelanike 

tervist 

mõjutavad 

tegurid ning 

ohutegurite 

leevendamise 

võimalused 

Viia läbi uuring, 

kuidas mõjutab 

keskkond meie 

inimeste tervist ning 

eluiga, et osata võtta 

tarvitusele meetmeid 

nende ohutegurite 

leevendamiseks 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Tervise 

Arengu Instituut 

2010 

jätkuvalt 

3 000 € 2013 aastal viidi 

läbi keskkonna 

uuring   

spetsialistide poolt 

X x x 

Meile on teada 

elanike tervise 

tegelik olukord 

Viia läbi küsitlus 

linnaelanike seas 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Alates 2010 

jätkuvalt 

3 000 € Ei ole läbiviidud, 

kuna puuduvad 

ressursid  

 x x 



 

Tervise 

Arengu Instituut 

Töötuid on 

vähem ja neile 

pööratakse 

enam 

tähelepanu 

Viia läbi koolitusi, 

nõustamisi, 

organiseerida 

tööklubisid, kus 

räägitakse tervisest 

ning tervislikest 

eluviisidest 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Töötukassa, 

Naaberomavalitsused 

SA Innove 

Alates 2010 

jätkuvalt 

130 000€ Aastatel 2010-

2012 kestis  MTÜ 

Moreno Keskuse 

projekt 

“Kvalifitseeritud 

tööjõu 

suurendamine ja 

integratsioon 

tööturule läbi 

koostöö ja 

sotsiaalse 

dialoogi“, mille 

eesmärk oli tuua 

pikaaegsed töötud 

tagasi tööturule. 

Teine Kiviõli 

Linnavalitsuse 

poolt käivitunud 

projekt on 2-

aastane (2013-

2015) : Ettevõtlik 

lapsevanem-Kiviõli 

piirkonna 

väikelastega 

X x x 



 

vanemate 

toetamine tööle 

rakendamisel“ 

tegevusi. 

Elanikkond on 

rohkem 

kaasatud 

otsustus-

protsessidesse 

Ergutada MTÜ-sid ja 

Sihtasutusi koostööle, 

tutvustada 

rahastamisvõimalusi 

ning kaasata 

arengukavade ning 

terviseprofiili 

koostamisse, SA IVEK 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Kodanikuühiskonna 

sihtkapital 

Alates 2010 

jätkuvalt 

500 € Regulaarselt 

toimuvad MTÜ-de 

ja SA-de 

ümarlauad, et 

vahetada infot 

toetusvõimaluste 

kohta ning kaasata 

uusi ideid 

koostööks  

x x x 

Ohutu 

elukeskkond 

Suurendada 

turvalisust linnas 

(turvapatrull 

vajadusel, 

kaamerasüsteemid, 

abipolitseinike 

kaasamine ning 

motiveerimine, 

tänavavalgustuse 

kaasajastamine ning 

lisamine pimedatesse 

kohtadesse). 

Naabrivalve 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, MTÜ 

Eesti Naabrivalve 

Alates 2010 

jätkuvalt 

12 000 € Turvapatrulli 

rakendatakse 

suveüritustel, on 

paigaldatud 

kaamerasüsteemid

, viimati paigaldati 

Kiviõli linna 

päevakeskusesse 

ja raamatukokku. 

Kaasatud on 

abipolitseinikud, 

igal aastal 

paigaldatakse 

X x x 



 

Piirkondade tekkimine. pimedatesse 

kohtadesse 

täiendavalt 

tänavavalgustust. 

Naabrivalve 

piirkondi on seni 1. 

Lähiliikumispaikade 

suurem hulk 

Rajada 

kergliiklusteid, 

terviseradasid, 

arendada 

seiklusturismi, 

ekstreemspordi parke, 

spordiväljakuid ja 

–platse 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

naaberomavalitsused, 

EAS, Siseministeerium, 

Kultuuriministeerium 

Alates 2010 

jätkuvalt 

20 000 € 2011-2012 Projekti 

otseseks 

eesmärgiks oli 

 rajada 

aastaringselt  

maailmatasemel 

tervise-, suusa-, 

moto-, ratta- ja  

seiklussporditeenu

seid pakkuv  

ning rahvusvahelisi  

tiitlivõistlusi kõrgel 

tasemel  

korraldav  

seiklus-

turismikeskus.  

2013 avati  

Kiviõli-Sonda 

vaheline 

kergliiklustee. 

x x x 



 

2014. aastal valmis  

Kiviõli-Maidla 

kergliiklustee. 

Elanikkond on 

teavitatud 

võimalikest 

ohtudest seoses 

tulekahjudega, 

nende ennetamisest 

Ennetustöö 

tuleõnnetuste 

vältimiseks, 

selgitavad loengud 

käitumisest õnnetuse 

korral ning 

võimalustest ennast 

ise kaitsta- aidata 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Päästeamet 

Alates 2010 

jätkuvalt 

300 € Toimus Ida 

päästekeskuse 

kutsemeisterlikkus

e võistlus, lisaks 

võistlustele pakuti 

nii suurtele kui 

väikestele 

pealtvaatajatele 

ohutuspäeva 

raames hulgaliselt  

huvitavaid 

tegevusi. Kohal 

viibijatel oli 

võimalus saada ka 

kasulikke 

ohutusalaseid 

nõuandeid ja 

teave. Kiviõli 

Päevakeskuses 

toimub 

Päästeameti poolt 

läbi viidud 

ohutusalaseid 

X x x 



 

loenguid. 

 

Linna avalike 

spordiväljakute 

rajamine 

Linnas on laienenud 

spordi ja kehakultuuri 

harrastamise 

võimalused 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele koostöös 

kohaliku 

omavalitsusega/ 

EAS, 

Kultuuriministeerium 

Alates 2010 

jätkuvalt 

20 000 € Vene gümnaasiumi 

juurde  

rajati kaasaegne 

spordiväljak -  

tenniseplats koos -

seinaga,  

korvpalliväljak ja 2  

võrkpalliplatsi, 

rajati piirdeaed,  

paigaldati 

istepingid, 

valgustus. 

2011 aastal lastele 

tehtud kaks uut 

mänguväljakut 

haljasalale  

rajatakse laste 

mänguväljak -  

liivaala, erinevad  

atraktsioonid, 

piirdeaed, pingid. 

2013 avati uus 

mänguväljak Viru 

tänaval, 2014 uus  

x x x 



 

mänguväljak 

Varinurme 

linaosas ning 2015. 

aastal uus 

mänguväljak  Viru 

tn laiendusena 

väiksematele 

lastele. 

Liiklusohutuse 

suurendamine 

Osaleda 

kampaaniates, mis on 

suunatud ohutule 

liiklemisele, edastada 

vastavat teavet 

linnaelanikele. 

Suurendada 

liiklust reguleerivate 

märkide kvaliteeti, 

uuendada tihemini 

teetähistusi. 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Maanteeameti 

Liiklusohutuse osakond 

Alates 2010 

jätkuvalt 

5 000 € Koolides toimuvad 

igal aastal 

liiklusohutuse 

kampaaniad. 

Liiklusmärgid -  

suurem osa välja 

vahetatud. 

Märgistatud on 

jalakäijate 

ületuskohad. 

Päevakeskuses 

toimus eakatele 

suunatud 

liiklusalane ja 

ohutuskoolitus.  

X x x 

Huvitegevus on 

mitmekesine ja 

pakub võimalusi 

Mitmekesistada 

huviringide tegevust 

rahvamajas, kunstide 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

Alates 2010 

jätkuvalt 

15 000 € Täiskasvanute 

huviringid nt 

Kiviõli Kunstide 

x x x 



 

erinevatele 

huvigruppidele 

koolis, 

üldhariduskoolides ja 

päevakeskuses. 

Suurendada 

omavahelist koostööd, 

näiteks 

Päevakeskus + 

Tervisekeskus jne. 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega 

koolis (saviring), 

Rahvamajas 

rahvatantsuring 

Huviharidus 

on 

mitmekesine 

Huvihariduse 

jätkuv 

toetamine – 

Kunstide Kooli 

arendamine. 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku  

omavalitsusega/ 

Muinsuskaitseamet, 

EAS 

Alates 2010 

jätkuvalt 

50 000 € Jätkuvalt toetame 

Kiviõli Kunstida 

Kooli (katuse 

remont), et asutus 

muutuks meie 

piirkonnas 

suuremaks 

keskuseks. 

Muinsuskaitse-

ametiga toimub 

koostöö 

x x x 

Suurendada 

ettevõtlikkust 

koolinoorte ja 

eelkooliealiste 

hulgas 

„Ettevõtlik kool” 

võrgustikus 

osalemine 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Alates 2010 

jätkuvalt 

3 000 € Osaleme 

„Ettevõtliku kooli“ 

võrgustikus. 

Liitunud on 

Kiviõli I Keskkool, 

lasteaed “Kannike“ 

x x x 



 

Sihtasutus 

Ida-Viru 

Ettevõtluskeskus 

Suurendada 

investeeringuid 

infrastruktuuri 

tagamaks 

tervislike 

eluviiside 

harrastamist 

Esitada projekte 

erinevatele 

programmidele ja 

avatud 

taotlusvoorudesse - 

EAS, SA Innove, SA 

KIK, Kodaniku 

ühiskonna Sihtkapital, 

Tervise Arengu 

Instituut, KredEx SA, 

hasartmängumaksu 

nõukogu, 

Kultuurkapital ning 

muud võimalused 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Ida –Viru Maavalitsus, 

EAS, SA KIK jt 

Alates 2010 

jätkuvalt 

30 000€ EAS toel 

lastemängu-

väljakute 

ehitamine, 

Plaanis on SA 

Innove projekt 

rahastamise abil 

uue Skateparki 

ehitamine 

x x x 

Erinevate 

spordiklubide 

toetamine 

Soodustada 

kodanikualgatuse 

korras arendatavate 

MTÜ- de tegevust 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsusega/ 

Kodaniku  ühiskonna 

Sihtkapital, Ida-Viru 

Alates 2010 

jätkuvalt 

86 000 € Linn toetab 

tegutsevaid 

spordiklubisid ja 

MTÜ-sid 

x x x 



 

Ettevõtluskeskus 

Suurendada 

kvaliteetsete 

tervise -, seiklus- 

ja ekstreem- spordi 

tegevuste hulka 

 

 

 

Aidata kaasa Kiviõli 

vanale 

poolkoksimäele 

kavandatava 

Seiklusturismi 

keskuse arendamisele 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele/ 

Sihtasutus Kiviõli 

Seiklusturismi Keskus, 

Ida-Viru Maavalitsus, 

Kultuuriministeerium, 

SA Eesti Terviserajad, 

MTÜ Eesti 

Suusaliit, MTÜ Eesti 

Mootorrattaspordi 

Föderatsioon, Eesti 

Jalgratturite Liit 

Alates 2010 

jätkuvalt 

1 850 000 € Toetatakse 

pidevalt, 2013.a. 

avati Sihtasutus 

Kiviõli 

Seiklusturismi 

Keskus 

x x x 

Esmatasandi 

tervisekeskuse 

väljaarendamine  

Esmatasandi 

tervisekeskus asub 

tõmbekeskuses Kiviõlis 

ning  tagab oma 

tõmbepiirkonna (linna 

ja ümbritsevate 

valdade) elanikele 

lisaks perearstiabi ja –

õe teenustele ka 

teised esmatasandi 

Erinevad Euroopa Liidu 

toetusvõimalused 

vastavalt 

taotlusvoorude 

avanemisele 

koostöös kohaliku 

omavalitsuse ja 

naaberomavalitsustega

/ SA Kiviõli 

Tervisekeskusega, 

Ettevalmistus

töö alates 

2014-2015 

750 000 € Plaanitakse 

ehitada 

/renoveerida 

tervisekeskuse 

ruumid 

x x x 



 

põhiteenused vajaliku 

regulaarsusega. 

Sotsiaalministeeriumiga

Ida-Viru Maavalitsus  
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