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SISSEJUHATUS 

 

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade 

paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. 

Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele aastate 2015-2020, milles 

püstitame konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ning määratleme nende 

saavutamiseks vajalikud tegevused, ressursid ja vastutajad. 

Terviseprofiili koostamise käigus kaardistatakse  linna  tervise  hetke olukord  ja seda 

mõjutavad tegurid. Tuuakse välja terviseprobleemid linnas, analüüsitakse nende probleemide  

ajalist  muutust  ning  selgitatakse lahendamiseks  vajalikud  võimalused. Nii on terviseprofiil 

abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, 

paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja 

vahendite määratlemisel. 

Terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud statistilised andmed kui ka 

kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt 

kogutud arvamused ja info. 

Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab edaspidiseid tegevusi suunata 

õigesse kohta ning kulutada nappe vahendeid targalt ja tulemuslikult. 

Terviseprofiili väljundite rakendamise tulemusena suureneb elanike rahulolu eluga ning selle 

juhtimisega oma linnas, vallas ja maakonnas, mis omakorda soodustab elanikkonna 

püsimajäämist omavalitsusse ja maakonda. 

Soovime, et Kallaste  linna terviseprofiilist saab mahukas ajas uuenev andmebaas. 
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1.ÜLDANDMED 
 

Väikelinn   Kallaste  asub  Tartu  maakonna  kirdeosas Peipsi   järve   lääneranniku   kõrgel 

kaldaastangul. Maastikuliselt  asub  see  piirkonnas, mida  nimetatakse  Kagu-Eesti  

lavamaaks.  

Linnake  asub   Peipsi   järve  ja Tartu-Mustvee  maantee  vahelisel, umbes  kahe  kilomeetri  

pikkusel rannalõigul. Praegune Kallaste  linnapiir  on  välja  kujunenud  pika  aja  jooksul.  

Naabriteks on  Pala  vald  põhja  pool  ning  Alatskivi  vald   lõunas  ja  läänes.  

Haldusjaotuse  muutumisega  aegade  jooksul,  on  muutunud  Kallaste  piirid  ja  suurus.  

Esialgne vene  vanausuliste  asula  tekkis  18. sajandil.  Kallaste  on  varasematel  aegadel  

kuulunud   nii Kokora  kui  Alatskivi  valda,  1917. aastast  kuulus   Peipsiääre  valda.  1921. 

aastal   nimetati Kallaste  alevikuks  ja  1938.  aastal  sai  ta linna  õigused.  Pärast   II   

maailmasõda  1950. aastal,  kui   moodustati   maarajoonid,  sai Kallaste   linn  endanimelise   

rajooni   keskuseks.   Pärast rajoonide   reorganiseerimist   aastal   1959   sai   Kallastest   

Tartu  ja   Elva  järel  kolmas linn Tartu rajoonis. Tänane Kallaste on vaikne  väikelinn, 

pindalaga 2,256 km², mis on ehitatud piki järvekallast ega ulatu kaugele sisemaale. 

 

1.1  ASUSTUSTIHEDUS 

 

2015. aasta 1. jaanuari seisuga oli elanike arv 819 inimest. Asustustihedus on ~424,4 inimest 

ühe ruutkilomeetri kohta. Kahjuks on Kallaste linna asustustihedus vähenenud seoses elanike 

väljarändega mujale linnadesse ning välismaale. Põhiprobleemideks on järjest kasvav 

tööpuudus ning Kallaste gümnaasiumi sulgemine. Selletõttu on linnas palju tühje maju ja 

kortereid kuhu inimesed on küll sissekirjutatud, kuid kus reaalselt ei ela. 
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2.RAHVASTIK 
 

 Kallaste linna rahvastiku arv väheneb iga aastaga. Elanikud lahkuvad tihedamalt asustatud 

asulatesse paremaid töökohti otsima, samuti noored, kes lähevad haridust omandama, 

tihtipeale ei pöördu enam tagasi kodukanti. Viimase 5 aastaga on linna rahvaarv vähenenud 

ligikaudu 200 inimese võrra. 

 

2.1.  RAHVAARV 

 

RV0291: RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS, 1. JAANUAR --- Aasta, 

Näitaja ning Haldusüksus või asustusüksuse liik  

  Rahvaarv Pindala, km² Asustustihedus, elanikku km² kohta 

..Kallaste linn ..Kallaste linn ..Kallaste linn 

2010 1 020 1.93 528.5 

2011 1 000 1.93 518.1 

2012 868 1.93 449.7 

2013 848 1.93 439.4 

2014 846 1.93 438.3 

2015 819 1.93 424.4 

Allikas:Statistikaamet 
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2.2  RAHVASTIKU  SOOLINE JA  VANUSELINE  JAOTUS 

 

Linna rahvastikustatistika näitab, et kõige rohkem elab linnas mehi ja naisi vanuses 55-59a. 

Sooline mittevastavus on märgatavam kõige rohkem vanusegruppides 70-74 a. ja 80-84a. 

Samuti suureneb Kallaste linna rahvastikus vanemaealiste osatähtsus. 
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RV0282: RAHVAARV, 1. JAANUAR --- Haldusüksus või asustusüksuse liik, Aasta, 

Sugu ning Vanuserühm  
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..Kallaste 

linn 

                                    

2010                                     

Mehed ja 

naised 

10 30 50 70 100 110 30 40 50 70 90 70 70 50 60 70 30 20 

Mehed 10 10 30 40 60 60 20 20 20 40 40 40 30 20 20 20 10 0 

Naised 0 20 20 30 40 50 10 20 30 30 50 30 40 30 40 50 20 20 

2011                                     

Mehed ja 

naised 

20 20 40 70 90 110 40 40 60 70 90 80 60 40 60 60 30 20 

Mehed 10 10 20 40 60 70 20 20 30 40 40 40 20 20 20 20 10 10 

Naised 10 10 20 30 30 40 20 20 30 30 50 40 40 20 40 40 20 10 

2012                                     

Mehed ja 

naised 

28 29 36 51 52 34 31 46 53 61 79 72 77 47 46 66 32 28 

Mehed 14 16 18 30 35 22 19 20 25 35 37 32 37 22 14 15 7 7 

Naised 14 13 18 21 17 12 12 26 28 26 42 40 40 25 32 51 25 21 

2013                                     

Mehed ja 

naised 

24 23 28 46 53 45 27 37 58 53 70 81 78 49 44 60 44 28 

Mehed 11 15 12 26 37 32 16 18 28 32 30 41 36 22 16 16 8 8 

Naised 13 8 16 20 16 13 11 19 30 21 40 40 42 27 28 44 36 20 

2014                                     

Mehed ja 

naised 

23 23 25 42 53 43 28 36 55 53 66 88 72 63 46 50 54 26 

Mehed 9 16 12 26 35 30 17 21 24 28 35 39 34 25 19 15 8 7 

Naised 14 7 13 16 18 13 11 15 31 25 31 49 38 38 27 35 46 19 

2015                                     

Mehed ja 

naised 

26 23 27 36 47 44 32 34 45 54 61 85 67 74 39 42 55 28 

Mehed 13 14 12 22 32 32 20 20 20 27 33 37 34 32 15 12 12 8 

Naised 13 9 15 14 15 12 12 14 25 27 28 48 33 42 24 30 43 20 
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2.3 ELUSSÜNDIDE  ARV 

 

Kui vaadata sündide arvu ja selle muutust viimase 5 aasta jooksul, siis joonistub välja, et 

aastatel 2010-2015 sündide arv vähenes igal aastal.  

Sündide arvu vähenemise üheks põhjuseks on see, et sünnitusealiste naiste arv linnas väheneb 

iga aastaga. Samuti mõjutab sündimuste arvu ebastabiilne majanduslik olukord, vähene 

sissetulek ning töökohtade puudumine. Oluliseks põhjuseks on ka noorte väljaränne 

suurematesse linnadesse ja teistesse riikidesse, õppimise või karjääri tegemise eesmärgil. 

 

 

RV112: ELUSSÜNDINUD --- Aasta, Sugu ning Haldusüksus või asustusüksuse liik  

  Poisid ja tüdrukud Poisid Tüdrukud 

..Kallaste linn ..Kallaste linn ..Kallaste linn 

2010 7 2 5 

2011 8 8 0 

2012 7 2 5 

2013 1 1 0 

2014 5 2 3 

 

2.4 SURMAJUHTUDE  ARV 

 

Kõige enam surmajuhtumeid oli Kallaste linnas 2014. aastal (24 inimest). 2014. aasta 

näitajate põhjal võib öelda, et lõhe meeste ja naiste suremusnäitajate vahel on kasvanud. 

Naiste suremus on kasvanud seoses sellega, et vanemate inimeste põlvkonnas on enamasti 

naised. Enamus surmajuhtumistest on siiski tingitud vanusest mitte traagilistest 

surmajuhtumitest. 

 

RV49: SURNUD --- Aasta, Sugu ning Haldusüksus või asustusüksuse liik  

  Mehed ja naised Mehed Naised 

..Kallaste linn ..Kallaste linn ..Kallaste linn 

2010 16 5 11 

2011 18 11 7 

2012 16 5 11 

2013 14 6 8 

2014 24 8 16 
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2.5   DEMOGRAAFILINE  TÖÖTURUSURVEINDEKS    

 

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5–

14-aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64-aastased) suhe. Kui indeks 

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

tõttu potentsiaalselt välja langeb. 

Kallaste linnas demograafiline tööturusuveindeks langeb iga aastaga  järsult alla. 

Sama olukord on ka terves Eestis, kuna noori siseseneb tööturule järjest vähem.  

Eestis ja Kallaste linnas väheneb laste arv ja suureneb vanemaealiste osakaal, millega seoses 

väheneb maksumaksjate arv ning suurenevad kulutused tervishoiule ja sotsiaalsfäärile. 

 

RV06: DEMOGRAAFILINE TÖÖTURUSURVEINDEKS, 1. JAANUAR --- 

Piirkond/Haldusüksus, Aasta ning Näitaja  

  Rahvaarv Rahvastik 

vanuses 5-14 

Rahvastik 

vanuses 55-64 

Demograafiline 

tööturusurveindeks 

..Kallaste 

linn 

        

2010 1 020 80 140 0.60 

2011 1 000 60 140 0.49 

2012 868 65 149 0.44 

2013 848 51 159 0.32 

2014 846 48 160 0.30 

2015 819 50 152 0.33 

 

2.6 SISSERÄNNE,VÄLJARANNE,  RÄNDESALDO 

 

Aastatel 2010-2014 on sisserännanud inimeste arv Kallaste linna Eesti Statistikaameti 

andmetel  139  ja väljarännanud inimeste arv 165 inimest (nii sise- kui välisränne). Viie aasta 

keskmine sisseränne on 27,8 inimest ja väljaränne 33 inimest. Antud näitajad viitavad sellele, 

et väljaränne on siiski intensiivsem. 

 

RVR01: RÄNNE --- Haldusüksus/Asustusüksuse liik, Aasta, Sugu, Näitaja ning Rände liik  

  Mehed ja naised 

Sisseränne Väljaränne Rändesaldo 

Siseränne Välisränne Siseränne Välisränne Siseränne Välisränne 

..Kallaste linn             

2010 23 0 25 2 -2 -2 

2011 24 1 24 3 0 -2 

2012 20 11 47 7 -27 4 

2013 35 7 27 4 8 3 

2014 12 6 22 4 -10 2 
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3 . SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 

3.1 TÖÖTURU SITUATSIOON 

Tööturg ja muu majandussüsteem on omavahel väga tihedalt seotud. See tähendab, et 

muutused majanduses mõjutavad otseselt ka tööturgu. 

Kallaste linnas on probleemiks see, et tööjõudu on küll palju, kuid töökohad puuduvad, kuigi 

on olemas hooned, kuhu saaks rajada väikeseid ettevõtteid.  

3.1.1 MAJANDUSLIKULT  AKTIIVSED  ÜKSUSED/ETTEVÕTTED 
 

Kallaste linna suurimateks tööandjateks on Kallaste Linnavalitsus koos oma hallatavate 

asutustega (Kallaste Kool, lasteaed „Vikerkaar“, raamatukogu), AS Kallaste Kalur ja OÜ 

Pepsi Grupp Holding. Kaks viimast ettevõtet tegelevad kalandusega. Samuti tööandjateks on 

ETK, Ira pood OÜ. Füüsilisest isikust ettevõtjast tegutseb neli kodumajutusega. Kahjuks on 

kalanduse ja majatusteenuseid pakutavate ettevõtete tegevus hooajaline.  

Kallaste linnas on ka lisaks registreeritud mitmed osaühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, 

kes tegutsevad erinevates valdkondades. 

Allolevas tabelis näeme, et suuri ettevõtteid meie linnas kahjuks pole, kuigi ruumid ja tööjõud 

on olemas.  
 

ER32: STATISTILISSE PROFIILI KUULUVAD ETTEVÕTTED --- Haldusüksus, Aasta ning 

Töötajate arv  

  Kokku Vähem kui 10 10-49 50-249 250 ja enam 

..Kallaste linn           

2010 44 43 0 1 0 

2011 46 45 0 1 0 

2012 45 43 2 0 0 

2013 48 46 2 0 0 

2014 47 45 1 1 0 

3.1.2 TÖÖTAV  RAHVASTIK   TEGEVUSALA  JÄRGI 
 

Kui varem pooled Kallaste linna töötavatest elanikest tegelesid kalanduse ja kalatööstusega, 

siis praegusel ajal on antud valdkond ennast ammendunud.  Tegevusala on hooajaline ning 

töö olemasolu sõltub sätestatud kalapüügi kvootidest, lepetest, ilmast, piirangutes, seadustest 

jne. Seega antud töö ei too enam nii palju kasumit sisse, et inimesed saaksid ainult selle tööga 

ära elada. 

Linna kohalikud ettevõtjad on teenindus- ning kalandusvaldkonnas. 
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Keskmisest Kallaste linna elanike arvust on majanduslikult aktiivset elanikkonda siiski 

natukene vähem kui  majanduslikult mitteaktiivset elanikkonda. Antud näitajad viitavad 

sellele, et elanikkond vananeb ning seega maksumaksjate arv väheneb.  

 

3.1.3  TÖÖTAV  RAHVASTIK   ELUKOHA   JÄRGI 
 

Üks osa linna elanikest peab käima tööl mujal. Kõige lähimaks linnaks, kus on võimalik leida 

tööd on Tartu ning osa palgast kulub transpordile tööle ja tagasi sõiduks.  

Transpordikulud peab inimene ise kinni maksma ning enamustel juhtudel töötatakse 

miinimumpalga eest. Kui ka üürida elamispinda samas linnas, kus asub töö, siis ei tasu see ära  

kuna üürihinnad on võrreldes palkadega üsna kõrged. Samal ajal on vaja ülal pidada ka 

olemasolevat kinnisvara Kallaste linnas. 

Nii noored kui ka keskealised on leidnud töökoha välismaal (Norra, Soome, Inglismaa, 

Iirimaa, Holland). 

 

3.1.4  ÜLALPEETAVATE  MÄÄR 
 

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste  (14-65 a) elanike  arv 100 tööealise (15-64 a) elaniku 

kohta. 

Kallaste linnas väheneb iga aastaga laste arv, mistõttu väheneb tööealine elanikkond. Seega 

jääb linna järjest vähemaks maksumaksjaid. Seega võrreldes 2010 aastaga ülalpeetavate määr 

väheneb. 

 

RV063: ÜLALPEETAVATE MÄÄR, 1. JAANUAR --- Näitaja, Piirkond/Haldusüksus ning 

Aasta  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rahvaarv             

..Kallaste linn 1 020 1 000 868 848 846 819 

Vanus teadmata             

..Kallaste linn 0 0 0 0 0 0 

Rahvastik vanuses 0-14             

..Kallaste linn 90 80 93 75 71 76 

Rahvastik vanuses 15-64             

..Kallaste linn 700 710 556 548 536 505 

Rahvastik vanuses 65 ja enam             

..Kallaste linn 230 210 219 225 239 238 

Ülalpeetavate määr             

..Kallaste linn 44.7 43.5 56.1 54.7 57.8 62.2 
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3.1.5  KESKMINE   BRUTOTULU 
 

Allolevatest tabelitest näeme, et iga aastaga on palk tõusnud, kuid suuremat palka saavad 

üldjuhul 25-49 aastased. Oluline on siiski töötava ja töövõimelise elanikkonna osakaal kuna 

just nendelt saab linn üksikisiku tulumaksu. Tabelis olevad palagaarvud ei peegelda aga 

tegelikku elanike brutopalka kuna statistika andmetes arvestatakse kõikide sissekirjutatud 

elanikke, aga mitte reaalselt koha peal elavaid. 

 

ST005: BRUTOTULU --- Piirkond/Haldusüksus, Aasta, Näitaja, Sugu ning Vanuserühm  

  Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 

Mehed ja naised 

Vanuserühmad kokku 

..Kallaste linn   

2010 510.58 

2011 509.55 

2012 554.71 

2013 632.55 

2014 642.00 

 

 

 

ST005: BRUTOTULU --- Piirkond/Haldusüksus, Aasta, Näitaja, Sugu ning Vanuserühm  

  Brutotulu saajad 

Mehed ja naised 

Alla 25 25-49 50-62 63 ja vanemad 

..Kallaste linn         

2010 21 130 99 15 

2011 27 131 102 17 

2012 23 130 101 17 

2013 23 120 109 20 

2014 16 116 107 21 

 

2014 aasta andmete põhjal näeme, et  tööjõuliseid elanikke oli linnas umbes üks neljandik. 

Need on inimesed vanuses 25-62a. 
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3.1.6 REGISTREERITUD  TÖÖTUD 
 

Siin me näeme, et  2010 aasta registreeritud töötute arv võrreldes 2015 aasta arvuga on 

vähenenud, kuid see pole seotud mitte sellega, et inimesed leidsid töö, vaid üldise rahvaarvu 

vähenemisega. 

Lisaks paljud inimesed ei ole end Töötukassasse arvele võtnud ning seetõttu neil puudub 

ühiskonnas staatus. 

 

TT64: REGISTREERITUD TÖÖTUD --- Aasta, Piirkond/Haldusüksus ning Kuu  

  Oktoober 

2010   

..Kallaste linn 47 

2011   

..Kallaste linn 35 

2012   

..Kallaste linn 17 

2013   

..Kallaste linn 26 

2014   

..Kallaste linn 12 

2015   

..Kallaste linn 14 

 

3.2 TOIMETULEK 
 

Toimetulek on inimese võime iseseisvalt hakkama saada igapäevaelu tegevustega. 

 3.2.1 RAVIKINDLUSTUSEGA   KAETUD 
 

Kahjuks on meie linnas ravikindlustusega katmata keskmiselt 3 inimest aastas. 

Üldiselt on need alkoholisõltuvusega või töötud isikud. 
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3.2.2  TOIMETULEKUTOETUS 
 

Sotsiaalhoolekande valdkonnas on Kallaste linna vastutusel sotsiaalabi ja vanurite, puuetega 

inimeste ning teiste abivajajate hoolekande (sh avahoolduse) korraldamine. Kallaste linna 

ülesandeks on antud toimetulekutoetuste maksmine linnaeelarvesse riigieelarvest laekunud 

vahenditest. Lisaks määrab ja maksab Kallaste linn teisi sotsiaaltoetusi, korraldab vältimatu 

abi andmist ning sotsiaalteenuseid vastavalt haldusterritooriumi elanikkonna vajadusele. 

Kallaste linna ülesannete hulka kuulub ka eestkosteasutuse töö korraldamine. 

Oktoobri kuus 2015 aastal sai toetust vaid üks perekond. 

SK41: TOIMETULEKUTOETUSED --- Näitaja, Piirkond/Haldusüksus ning Aasta 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Toetused kokku, eurot           

..Kallaste linn 14 349.95 11 519.18 9 600.39 9 367.09 6 008.08 

Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot           

..Kallaste linn 14 102.42 11 519.18 9 600.39 9 367.09 6 008.08 

Täiendav toetus, eurot           

..Kallaste linn 247.53 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toetus toimetulekupiiri tagamiseks rahuldatud taotluse 
kohta, eurot 

          

..Kallaste linn 83.92 111.84 114.29 161.50 222.52 

Täiendava toetuse osatähtsus toetustes, %           

..Kallaste linn 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rahuldatud taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks           

..Kallaste linn 168 103 84 58 27 

Märkus:  
* Muudatusi haldusjaotuses vaata Mõisted ja metoodika rubriigist ''Klassifikaatorid''. 
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni). 

3.2.3  SOTSIAALTOETUSED 
 

Kallaste linnas on järgnevad toetused, mis makstakse linna eelarvest, abi 

toimetulekuraskustega elanikele ja  täiendavad sotsiaaltoetused. 

 Abi toimetulekuraskustega elanikele. Siia kuuluvad: 

1.         TOETUS RASKE MAJANDUSLIKU OLUKORRA PUHUL  

2.         TOETUS LASTE TOITLUSTAMISEKS  

3.         SOTSIAALELUASEMETEENUS  

 

Täiendavad sotsiaaltoetused 

1.  Sünnitoetus 

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse ühele vanemale lapse sünni puhul, kui vastsündinu elukoht 

Eesti rahvastikuregistris on Kallaste linn. 

http://www.kallaste.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=708:toetus-raske-majandusliku-olukorra-puhul&catid=228:kooli-ja-lasteaia-toiduraha-kompenseerimine&Itemid=278
http://www.kallaste.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=709:toetus-laste-toitlustamiseks&catid=228:kooli-ja-lasteaia-toiduraha-kompenseerimine&Itemid=278
http://www.kallaste.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=724:sotsiaaleluasemteenus&catid=228:kooli-ja-lasteaia-toiduraha-kompenseerimine&Itemid=278
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 (2) Sünnitoetust makstakse taotlejale 700 eurot lapse kohta. Toetus makstakse kolmes osas 

järgmiselt:  

 1) pärast lapse sünni registreerimist 100 eurot;  

 2) lapse ühe aastaseks saamisel ning tingimusel, et lapse elukoht Eesti rahvastikuregistris on 

jätkuvalt Kallaste linn, 200 eurot; 

 3) lapse kahe aastaseks saamisel ning tingimusel, et lapse elukoht Eesti rahvastikuregistris on 

jätkuvalt Kallaste linn, 400 eurot. 

 (3) Juhul, kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse 

sünnitoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale. 

2.  Kooli alustamise toetus 

 (1) Kooli alustamise toetus antakse lapse ühele vanemale, kelle lapse elukoht Eesti 

rahvastikuregistris on Kallaste linn, ja kes alustab põhihariduse omandamist Kallaste linna 

kooli 1. klassis. Eelmises lauses nimetatud toetust antakse Kallaste linna kooli direktori 

esitatud õpilaste nimekirja alusel. 

 (2) Kooli alustamise toetust antakse lapse vanemale, kelle lapse elukoht Eesti 

rahvastikuregistris on Kallaste linn, kuid kelle laps alustab põhihariduse omandamist mõne 

muu kooli 1. klassis. Eelmises lauses nimetatud toetus antakse koolitõendi alusel. 

 (3) Kooli alustamise toetus antakse koolitarvetepakina, mille väärtus on mitte alla 20 eurot. 

 (4) Juhul, kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, antakse kooli 

alustamise toetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale. 

 

3.  Toetus laste toitlustamiseks 

 (1) Toetust laste toitlustamiseks makstakse lapse vanemale, kes kasvatab ühte või enamat 

Kallaste linna üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivat või Kallaste linna lasteaias 

käivat last ning kes on sattunud toimetulekuraskustesse. Toetus on ette nähtud toitlustuskulu 

kas osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks haridusasutuses. 

 (2) Toetus laste toitlustamiseks makstakse taotlejale või taotleja soovil haridusasutuses 

toitlustusteenust osutavale isikule. 

4.  Kooli lõpetamise toetus 

  Kooli lõpetamise toetust makstakse õppurile, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on 

Kallaste linn alljärgnevalt: 

 1) üldkeskhariduskooli kuldmedaliga lõpetanule makstakse 100 eurot; 

 2) üldkeskhariduskooli hõbemedaliga või kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanule 70 eurot. 
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5.  Noortelaagri tuusiku toetus 

 (1) Noortelaagri tuusiku toetust makstakse lapse vanemale, kelle lapse elukoht Eesti 

rahvastikuregistris on Kallaste linn. 

 (2) Noortelaagri toetust makstakse riiklikult toetatava noortelaagri tuusiku hinna 

jääkmaksumuse kompenseerimiseks. 

6.  Jõulutoetus 

 (1) Jõulutoetus antakse jõulupakina eelkooliealisele lapsele või lapsele, kes õpib 

üldhariduskooli 1. – 4. klassis tingimusel, et lapse elukoht Eesti rahvastikuregistris on 

Kallaste linn. Rahaliste vahendite olemasolul antakse esimeses lauses nimetatud toetus ka 5. – 

7. klassis õppivale lapsele. 

 (2) Jõulutoetuse maksmise ja suuruse otsustab Kallaste Linnavalitsus kui täitevorgan. 

7.  Eakate sünnipäevatoetus 

 (1) Eakate sünnipäevatoetust makstakse isikule tema 80., 85. sünnipäeva puhul ning alates 

90. eluaastast iga sünnipäeva puhul. 

 (2) Eakate sünnipäevatoetust makstakse 100 eurot. 

8.  Ravimikulu hüvitamine ja toetus abivahendi soetamiseks 

 (1) Ravimikulu hüvitatakse ja toetust abivahendi (proteesid, tugiaparaadid jm spetsiaalsed 

abivahendid, laste prilliklaasid) soetamiseks makstakse isikule, kes ise või kelle perekond 

seoses ravimite ostmise või abivahendi soetamisega on sattunud toimetulekuraskustesse. 

 (2) Ravimikulu hüvitatakse ja toetust abivahendi soetamiseks makstakse kuni 50% ravimi või 

abivahendi hinnast kuludokumendi alusel. Erandjuhtudel võib Kallaste Linnavalitsuse kui 

täitevorgani põhjendatud otsuse alusel toetust maksta kuni 100% ravimi või abivahendi 

kulust. 

9.  Ravikindlustuseta isikule ravikulu hüvitamine 

 (1) Ravikindlustuseta isikule hüvitatakse ravikulu esmatasandi meditsiinilise abi osutamiseks 

või puudeastme taotlemise kulutuste osaliseks kompenseerimiseks kuludokumendi ja perearsti 

otsuse alusel. 

 (2) Ravikindlustuseta isikule hüvitatakse kuni 50% ravi hinnast kuludokumendi alusel. 

Erandjuhtudel võib Kallaste Linnavalitsuse kui täitevorgani põhjendatud otsuse alusel toetust 

maksta kuni 100% ravi kulust. 

 

10.  Toetus õnnetusjuhtumi puhul 

 (1) Toetust õnnetusjuhtumi puhul makstakse isikule õnnetusjuhtumi (tulekahju, 

loodusõnnetus) või raskest haigusest tingitud varalise kahju osaliseks kompenseerimiseks 

õnnetusjuhtumi toimumist tõendava dokumendi alusel. 
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 (2) Toetust õnnetusjuhtumi puhul ei maksta alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine või 

muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud õnnetusjuhtumi korral. 

 

11.  Toetus raske majandusliku olukorra puhu 

 (1) Toetust raske majandusliku olukorra puhul makstakse: 

 1) toimetulekuraskustesse sattunud isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud sotsiaalselt 

abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu (lähedase 

ootamatu surm, tulekahju, loodusõnnetus jm);  

 2) lastekodust tagasipöördunud isikule iseseisva elu alustamiseks vajalike vahendite 

soetamiseks;  

 3) kinnipidamisasutusest tagasipöördunud isikule hädavajalike olmevajaduste rahuldamiseks. 

 (2) Erandjuhul võib maksta toetust raske majandusliku olukorra puhul toimetulekuraskustes 

isikule eluaseme teenuste eest maksmiseks või eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra 

parandamiseks. 

 (3) Toetust raske majandusliku olukorra puhul makstakse kuni kolme kehtiva riikliku 

toimetulekupiiri määra ulatuses ja mitte rohkem, kui üks kord aastas. 

 

12.  Küttepuude toetus 

 (1) Küttepuude toetust makstakse küttepuude maksumuse osaliseks kompenseerimiseks 

riikliku pensioniseaduse alusel pensioni saavale isikule, kes elab Kallaste linnas asuvas 

eluruumis. 

 (2) Küttepuude toetust makstakse kuni 100 eurot kuludokumendi alusel. 

 

13.  Matusetoetus 

 (1) Matusetoetust makstakse matuse korraldamiseks isiku surma korral, kelle elukoht Eesti 

rahvastikuregistris on Kallaste linn. 

 (2) Matusetoetust makstakse isikule, kes tegelikult kannab matuse korraldamise kulud. 

 (3) Matusetoetust makstakse 64 eurot. 

 

3.2.4  SOTSIAALTEENUSED 
 

Sotsiaalhoolekande valdkonnas on Kallaste linna vastutusel sotsiaalabi ja vanurite, puuetega 

inimeste ning teiste abivajajate hoolekande (sh avahoolduse) korraldamine. Kallaste linna 

ülesandeks on antud toimetulekutoetuste maksmine linnaeelarvesse riigieelarvest laekunud 

vahenditest. Lisaks määrab ja maksab Kallaste linn teisi sotsiaaltoetusi, korraldab vältimatu 

abi andmist ning sotsiaalteenuseid vastavalt haldusterritooriumi elanikkonna vajadusele. 

Kallaste linna ülesannete hulka kuulub ka eestkosteasutuse töö korraldamine ja koduteenused. 
 

Vältimatu sotsiaalabi  

 

Vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud 

sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju. 

Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise 

tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi. 
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Vältimatut sotsiaalabi on õigus saada Kallaste linna elanikul või Kallaste linna 

halduspiirkonnas asuval kindla elukohata isikul, välismaalasel või pagulasel.  

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või 

puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras. 

 

Koduteenused 

Koduteenust osutatakse meie linnas peamiselt eakatele ning puuetega inimestele, enamasti 

neile kes elavad üksi.  

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal 

harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuste all mõistetakse isiku abistamist 

koduste ja kodu ning isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja 

asjaajamisel. 

 Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi. Koduteenused on isikutele tasuta. 
 

 

4 .KAASATUS KOGUKONNA TEGEVUSTESSE 
 

Igal aastal korraldatakse Kallaste linnas traditsiooniliselt kaks üritust. Talvel on selleks 

Kallaste Karakatitsa ning suve lõpus kala- ja sibulalaat. 

Eelnimetatud üritustele sõidavad Kallaste linna kokku inimesed igast Eestimaa nurgast ning 

ka naaberriikidest. Müüjad on toonud laadale erinevat kaupa, kuid muutumatu on kuulus 

Peipsiveere sibul. Osaleda saab käsitöötubades, pakutakse tõelist uhhaad, toimuvad 

paadisõidud Peipsil, lasteetendused. 

Kallaste kala- ja sibulalaadast on kujunenud Peipsiveere üks suurimaid traditsioonilisi 

suvelõpuüritusi.  

Igal aastal toimub lisaks laadale mitmekesine kultuurprogramm. Korraldatakse linna 

hallatavates asutustes erinevaid üritusi. Samuti tegutsevad linnas kultuuriüksused, näiteks 

pensionäride klubi, MTÜ Kallaste noortekeskus, Mittetulundusühing Kallaste Music Studio, 

MTÜ Kallaste Rahvakultuuriselts, naisansambel Krasnogorotška, Loomingulise tegevuse 

stuudio "Päike"( lastele),  Jalgpalliklubi FC PEIPSI. Lisaks on ka spordi- ja huviringid. 

 

Kallaste linnas on olemas raamatukogu, mis tegutseb aastast 1925. Raamatukogu külastavad 

lisaks meie linna elanikele ka naabervaldade elanikud. Suviti on aktiivseteks lugejateks 

näiteks Venemaalt pärit suvitajad. Siin korraldatakse nii kohalike kui ka teiste kunstiinimeste 

näituseid.  

 

2010. aastast tegutseb linnas Kallaste vanausuliste muuseum kus saab näha vanausuliste 

traditsioonilisi riideid, tarbeesemeid, käsitööd, tööriistu, fotosid, raamatuid ja muud. 
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5.LAPSED  JA  NOORED 
 

Kahjuks nagu me juba enne mainisime, siis Kallaste laste ja noorte arv väheneb iga aastaga. 

5.1 LASTE  ARV   OMAVALITSUSES 
 

RV063: ÜLALPEETAVATE MÄÄR, 1. JAANUAR --- Näitaja, Piirkond/Haldusüksus ning 

Aasta  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rahvastik vanuses 0-14             

..Kallaste linn 90 80 93 75 71 76 

 

Perioodil  2010–2015 on laste arv vanuses 0-4  Kallaste linnas suurenenud 16 võrra ning  10–

14-aastaste ja 15–19-aastaste laste arv on vähenenud poole võrra. 
 

RV0282: RAHVAARV, 1. JAANUAR --- Haldusüksus või asustusüksuse liik, Sugu, Aasta 

ning Vanuserühm  

  0-4 5-9 10-14 15-19 

..Kallaste linn         

Mehed ja naised         

2010 10 30 50 70 

2011 20 20 40 70 

2012 28 29 36 51 

2013 24 23 28 46 

2014 23 23 25 42 

2015 26 23 27 36 

 

5.2 KOOL 
 

Alates 1991. aastast kooli on omanikuks Kallaste linn. Ajavahemikus 1946-2015 on Kallaste 

Keskkooli lõpetanud 65 lend – kokku umbes 1115 õpilast, nendest kuldmedaliga -  14  õpilast, 

hõbemedaliga -  13 õpilast. 65.viimases lennus oli üks kuld- ja kaks hõbemedalit. 

Õpilaste arv on koolis vähenenud, ennekõike linnaelanike arvu kahanemise ja gümnaasiumi 

osa sulgemise tõttu. Samuti valivad eesti perekeelega vanemad lastele eestikeelse õppega 

Alatskivi kooli. 2015/2016. aastal on koolis kokku 60 õpilast (võrdluseks 2005/2006. 

õppeaastal õppis koolis 165 õpilast, k.a gümvaasiumi klassid). Õpilaste väihese arvu tõttu  

tuleb õpetada kehalisest kasvatust, muusikat ja kunstiõpetust liittundidena ning töötavad ka 

liitklassid. Kooli eripäraks on õpilaskodu olemasolu, mistõttu saavad koolis õppida ka 

sotsiaalsete probleemidega perede lapsed. 30% õpilastest ei ela Kallastel. Nende hulgas on nii 
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naaberkülades kui ka õpilaskodus elavad lapsed. Õpilaskodus elavad peamiselt poisid, 

endised suurte koolide õpilased, kellel on tekkinud probleeme õppimise ja käitumisega. 

Suurem osa Kallaste Kooli klassiruumidest on renoveeritud, renoveerimata on jäänud  

arvutiklass ja tööõpetuse klass. Täiemahulist renoveerimist vajavad spordisaal, duširuumid, 

koridorid ja trepikojad. 

 

Allolevas tabelis näeme, et õpilaste arv kahanes iga aastaga ning aastal 2015 suleti Kallaste 

Keskkooli lõpuklassid ning nüüd on õpilased sunnitud pärast põhikooli lõpetamist jätkama 

õpinguid mujal linnades. 

 

HT51: ÕPILASED JA KLASSIKOMPLEKTID ÜLDHARIDUSE PÄEVAÕPPES --- Haldusüksus, 

Aasta, Näitaja ning Klass  

  Õpilased 

Klassid 

kokku 

1. 

klass 

2. 

klass 

3. 

klass 

4. 

klass 

5. 

klass 

6. 

klass 

7. 

klass 

8. 

klass 

9. 

klass 

Pikendatud 

õpe 

10. 

klass 

11. 

klass 

12. 

klass 

..Kallaste 

linn 

                            

2010 109 0 10 6 11 9 11 7 12 9 0 11 15 8 

2011 109 9 0 12 7 9 8 9 10 12 0 8 10 15 

2012 101 7 9 2 11 8 6 8 10 8 0 15 7 10 

2013 87 5 5 8 2 12 6 7 8 13 1 0 13 7 

2014 78 6 6 6 9 3 11 7 9 8 0 0 0 13 

   
 

5.3 LASTEAED 
 

Meie lasteiaias „Vikerkaar“ on olemas nii vene- kui ka eestikeelsed rühmad. Lasteaia ruumid 

on avarad ja hubased. 2015 aasta lõpus avatakse lasteaias ka oma söökla.  2015 aasta seisuga 

on laste arv 21, kuigi lastead on ettenähtud suurema hulga laste jaoks. Üheks probleemiks on 

see, et lastevanemad, kes soovivad tulevikus suunata lapse eesti keelse õppega kooli, viivad 

lapsi eesti keelsesse lasteaed, mis asub Alatskivi vallas, 7 km Kallastest eemal. 

Lasteaia missiooniks on keskkonnateadlikkuse tõstmine, eesti keele õpetamise arendamine,  

laste tervisliku eluviisi toetamine, läbi individuaalse kehalise, vaimse ja sotsiaalse sh kõlbelise 

ja esteetilise arengu, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis 

õppimiseks. 
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5.4 TOITLUSTAMINE  HARIDUSASUTUSTES 
 

Eestis on lasteaia- ja koolitoidule riiklikult kehtestatud nõuded, mis reguleerivad nii 

toitlustamise korraldust kui ka lastele pakutava toidu energia- ja toitainetesisaldust. 

Haridusasutuste toitlustamist reguleerib sotsiaalministri määrus15. jaanuari 2008.  nr 8 

"Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis". 

Hetke pakub toitlustust nii koolile kui ka lasteaiale kooli söökla. 

Lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel. Söögiaeg 

koolis peab olema vähemalt 15 minutit. 

Kallaste Kooli toitlustamise hinnad alljärgnevalt (eurodes): 

 

 1) Õpilase koolilõuna ühe toidukorra eest 0.80 

 2) Õpilaskodus majutatava Kallaste Keskkooli õpilase söök päevas 2,50 

 3) Õpilaskodus majutatava Kallaste Keskkkoolis mitteõppiva isiku lõunasöök ühe toidukorra 

eest 1,00 

 4) Pikapäevarühma õpilase söök ühe toidukorra eest 1,00 

 5) Täiskasvanu lõunasöök ühe toidukorra eest 1,00 

Pakutav toiduvalik soodustab tervislikku toitumist ning valiku tegemisel arvestatakse kooli- ja 

lasteaia hoolekogu ja tervisekaitseametnike ning samuti õpilasomavalitsuse ettepanekuid.  

Toiduvalmistamisel kasutatakse võimalikult värskeid ja töötlemata toiduaineid. Välditakse 

toiduvalmistamisel värv- ja lisaaineid, kohvi, hüdrogeenitud taimerasvu. Lastele pakutavad 

pagari- ja kondiitritooted on oma majas valmistatud. 

 

6. TERVISLIKU   ELU-,ÕPI-  JA  TÖÖKESKKOND 
 

Inimese igapäevase elukeskkonna korraldus ja kvaliteet määravad suuresti tema 

psühhosotsiaalse heaolu ja tervisliku seisundi. Kvaliteetne joogivesi, puhas õhk ja ohutu ning 

täisväärtuslik toit, head elu- ja töötingimused kindlustavad hea tervise ja tööjõudluse. 

Tervise säilitamiseks ja parendamiseks olulise elukeskkonna kvaliteedi määravad ka 

inimestele kättesaadavad aktiivse vaba aja veetmise võimalused nii spordi- kui ka 

kultuurivaldkonnas. Tähtis aspekt on inimese tervise ja heaolu seisukohalt loodus- ja 

tehiskeskkonna kvaliteet. 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360799
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6.1  KESKKONNA  MÕJURID 
 

Õhk 

Õhu kvaliteet mõjutab kõigi elanike tervist ja meie keskkonna seisundit, halvemal juhul võiks 

õhusaaste kaasa tuua tõsiseid haigusi ja pikaks ajaks kahjustatud looduse. 

Õnneks ei ole meie linnas suuri probleeme õhusaastatusega, kuna puuduvad tehased ning tihe 

liiklus.  

Ainsateks õhku saastavateks objektideks on lokaalsed katlamajad ehitatud enamustesse 

linna kortermajadesse, kuid erinevalt linna administratiivhoonetest kasutatakse 

kortermajade kütmisel peaasjalikult kivisütt ja puitu ning õli kasutavad 

katlamajad on vähemuses. Kivisöe ja puidu kasutamisega kaasneb talvisel ajal 

ebasoodsate ilmastikutingimuste korral tugev õhureostus. Kuid kuna meil on ehitatud suure 

võimsusega katlamaja, siis perspektiivis on võimalus ühendada sellega kortermajade 

küttesüsteemid. 

Vesi 

Kallaste linnas kuuluvad kõik vee- ja kanalisatsioonisüsteemid AS Emajõe Veevärgile, kuid 

kahjuks on tsentraalse vee- ja kanalisatsioonitrassiga kaetud vaid osa linnast. Linnas on ka 

avalik üldkaev, mida kasutavad kõik linnaelanikud. Lisaks on linnaelanikel alati võimalus 

kasutada Peipsi järve vett erivaks otstarbeks. 

Jäätmekäitlus 

Kallaste linnas koostati jäätmekava aastateks 2013-2018, mis hõlmab Kallaste linna, kes on 

taas alates 23.jaanuarist 2013 MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige. 

Käesoleva jäätmekava põhieesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja 

korraldamine omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise 

põhimõtteid. Jäätmekava otsene eesmärk on korrastada jäätmehooldust Kallaste linna 

haldusterritooriumil, st edendada keskkonnaohutumat ja majanduslikult põhjendatud 

jäätmekäitlust. Jäätmekava hõlmab kohaliku omavalitsuse sotsiaal-majanduslikku ülevaadet, 

jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ning ülevaadet jäätmemajandusega seotud 

probleemidest.  

2015 aastal liitus Kallaste linn korraldatud jäätmeveoga, mis on jäätmete kogumine ja 

vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse riigihanke 

korras valitud ettevõtja poolt. 

Linna  poolt paigaldatud avalike pakendikonteinerite, vanapaberikonteinerite, ohtlike jäätmete 

konteinerite ja elektroonikajäätmete konteinerite vastuvõtukohad . 
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6.2  TRANSPORT  JA  TEEDEVÕRK 
 

Kallaste linn asub 50km kaugusel Tartumaa keskusest. Peateeks loetakse Tartu-Jõgeva 

maanteed. 

Meie linna teede seisukord on rahuldav ning igal aastal püüab linna olemasolevate 

vahenditega teede seisukorda paremaks muuta. 2015 aastal ehitati ühel teeleõigul jalgtee 

jalakäiate ohutu liikumise eesmärgiga. 

Kuna linn on väike, siis puudub meil ühistransport. 

6.3 TULEKAHJUD 
 

2010-2014.aastatel oli tulekahjude arv kokku 10, mis on võrreldes eelnevate aastatega väga 

väike arv kokkuvõttes.   

Tulekahjude arv kahaneb seoses vanade majade renoveerimise ja elektrisüsteemide 

uuendamisega. Lisaks on nüüd kohustuslikus korras vajalik välja kutsuda kvalifitseeritud 

korstnapühkija, kes kontrollib majades ahjuküttesüsteeme. Seadusega on kõikides 

eluruumides kohustus paigaldada suitsuandurid, mis samuti ennetavad tulekahjude teket. 

Samuti ei ole viimase nelja aasta jooksul tulekahjus hukkunuid.  

2010 aasta detsembrikuus registreeriti  Kallaste Vabatahtlik Päästeühing. Lõuna-Eesti 

Päästekeskus andis 2010 aastal Kallaste Linnavalitsusele tasuta tulekustutusauto ZIL 130. 

Kallaste Linnavalitsus andis auto edasi Kallaste Vabatahtlikule Päästeühingule, mis tegutseb 

tänase päevani.  

Lähim tuletõrje-ja  päästeteenistus asub Alatskivi alevikus, 7 km Kallastest eemal. 

 

JS45: PÄÄSTETEENISTUSTE REGISTREERITUD TULEKAHJUD --- Piirkond/Haldusüksus 

ning Aasta  

  2010 2011 2012 2013 2014 

..Kallaste linn 2 3 3 2 0 

 

6.4 TURVALISUS  JA  KURITEGEVUS 
 

Kallaste linnas on avaliku korra, kuritegude tõkestamise ja avastamise eest  vastutav kohalik 

konstaabel. 



24 
 

 Registreeritud kuritegude arv on Kallaste linnas madal ning raskeid kuritegusid esineb väga 

vähe. Vähenenud on ka liiklusalaste kuritegude arv, sh joobes juhtimiste arv. Samas saab 

miinusena nimetada asjaolu, et linnaelanikes on juurdunud tava, mille kohaselt väiksematest 

väärtegudest kiputakse politseid pigem mitte teavitama. Põhjuseid selleks tuleb otsida ilmselt 

nii kultuurilisest taustast kui usaldamatusest politsei vastu.  

Liiklusõnnetuste vähenemisele on kaasa aidanud helkurite kohustuslik kandmine. 

6.5  ALKOHOL JA NARKOMAANIA 
 

Enamikule inimestele ei tekita tagasihoidlike alkoholikoguste tarvitamine probleeme. Siiski 

võib alkoholi tarvitamine olla teerajaja paljudele terviseprobleemidele ja psüühikahäiretele. 

Tugev alkoholi tarvitamine on põhjuslikult seotud mitmete südame- ja 

veresoonkonnahaiguste, seedetrakti ja närvisüsteemi haiguste, samuti pahaloomuliste 

kasvajate ja erinevate psüühikahäirete, vigastuste, õnnetusjuhtumite ning loote ja 

vastsündinute tervisehäirete tekkega. 

Paljudel inimestel võib joomine järk-järgult kontrolli alt väljuda ja alkoholitarvitajal kujuneb 

välja alkoholisõltuvus ehk alkoholism. Alkoholi suurtes kogustes ja regulaarselt juues tekib 

tõsine risk sõltuvuse ning terviseprobleemide tekkeks. 

Eestis on alkoholi kuritarvitamise probleem üsna aktuaalne kuna alkohol on liiga kergesti 

kättesaadav. Sageli ostavad ka täisealised noorematele alkoholi ning kahjuks ei küsita 

poodides tihtipeale dokumenti vanuse kontrollimiseks. Lisaks aitab antud probleemi 

süvenemisele kaasa ka reklaam ja töötus. Sellepärast töökohtade loomine oleks lahenduseks 

antud probleemile. Meie linnas on ka probleemiks salaalkoholi müük. 

Enamik lapsi ja teismelised joovad  näiteks siidrit ja õlut. Uuringud näitavad, et paljud ei pea 

neid jookse alkohoolseteks. 

Noorte jaoks on alkoholi tarvitamine pigem positiivsete emotsioonide saamiseks ning see 

aitab lõõgasutuda.  Vastavalt uuringule leiavad teismelised, et regulaarne suitsetamine on 

tervisele kahjulikum kui joomine. 

Seoses alkoholi kuritarvitamisega surevad Eestis tuhanded inimesed. Sellised juhtumid olid ka 

meie linnas. 

Selleks, et vähendada inimeste huvi alkoholi vastu, peaks looma elanikele võimalusi 

aktiivseteks tegevusteks, mis vastaksid nende huvidele. Näiteks luua erinevaid 

sportimisvõimalusi, huviringe. Selle tööga peaks tegelema kohalik omavalitsus. 

Lisaks peaks keelama alkoholi müügi ja tarvitamise avalikel pere- ja spordiüritustel. 

Riigivalitsus peaks samuti olema huvitatud alkoholi müügi vähendamises, aga mitte vastupidi. 

 

Üheks sotsiaalseks probleemiks on ka narkootikumide tarvitamine. Põhjused võivad olla väga 

erinevad. Narkomaania levikut soodustavad töötus, vaesus, alkoholism, vähene tervisealane 

teadlikkus ja sellest tulenev riskikäitumine. 
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Üheks riskifaktoriks on ka vaba aja veetmise võimaluste puudumine, mille tagajärjel 

igavlevad lapsed ja noored hakata tundma huvi narkootikumide vastu. Narkootikumidega 

eksperimenteerimine on iseloomulik ennekõike nooremale vanuserühmale. 

Kahjuks meil Kallastel oli narkootikumide levitamise ja tavitamise juhtumid, mille tagajärjel 

olid ka surmajuhtumid. 

Võimalikud narkootikumide tarvitamise põhjused noorte seas: 

1)  Uimastite, sigarette kujutatamine meedias kui loomulikku osa ihaldusväärsest ning 

lahedast elustiilist.  

2 ) Uudishimu, soov eksperimenteerida, pere- ja turvatunde puudumine ja vaba aja veetmise 

võimaluste puudumine. 

3) Üheks tähtsamaks põhjuseks on uimastite kättesaadavus. 

4) Paljud inimesed tarvitavad uimasteid üksinda, sooviga end tegelikkusest välja lülitada ja 

oma mured ajutiselt unustada. Paljud noored usuvad ka näiteks, et kofeiin, tubakas ja 

amfetamiin aitavad neil kehakaalu kontrolli all hoida ning et nii vastavad nad paremini 

ühiskonnas levinud saledusenormile. 

7  TERVISLIK   ELUVIIS 

 

 

Tervisliku eluviisi moodustavad harjumused, mis kaitsevad ja tugevdavad organismi selleks, 

et ennetada haigusi ning süvendada inimeste vaimset ja füüsilist heaolutunnet.  
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Viimastel aastatel räägitakse üha enam täisväärtusliku toiduvaliku ja liikumise olulisusest; 

poeriiulitel on laienenud puu- ja köögiviljade sortiment, arvukalt on tekkinud erinevaid 

spordiklubisid ja liikumisvõimalusi. Tervislik eluviis hõlmab endas veel teisigi samaväärselt 

olulisi komponente, mille põhitõdede eiramisel kaob organismis tasakaal. 

 

7.1 FÜÜSILINE  AKTIIVSUS 
 

Füüsilise vormi parandamine aitab vähendada rasvumisest tingitud terviseriske. Täiskasvanud 

inimestel soovitatakse iga päev liikuda vähemalt 30 minutit, lastel 60 minutit. Füüsiliselt 

tegusal inimesel on madalam rinna- ja soolevähi arengu tõenäosus, neil on ka südame-

veresoonkonna haiguste risk väiksem. On vaja alustada väikestest asjadest: näiteks parkida 

auto kaugemala ning jalutada sihtkohani, kasutada liftide asemel treppe. Meie linnas on 

olemas erinevaid kohti aktiivseks liikumiseks. Olemas on ka sportimisvõimalused: korvpall, 

jalgpall, suusatamissport, uisutamine, ujumine. 

Kõik need tegevused aitavad tervist tugevdada. 

7.2 TOITUMINE 
 

Tervislik toitumine tähendab, et sa ei söö rohkem ega vähem, kui su organism vajab ning sa 

sööd tasakaalustatult – organism saab toidust vajalikud valgud, süsivesikud, rasvad, 

kiudained, vitamiinid, fütotoitained jne. Ükski toit ei ole tervislik või ebatervislik, kasulik või 

kahjulik, vaid kõik sõltub söödavatest kogustest ja söömise sagedusest.  
 

Inimeste teadlikkust tõstetakse  tasakaalustatud ja täisväärtuslikust toitumisest läbi meedia, 

paikkondlike projektide  ning erinevatele sihtgruppidele suunatud infomaterjalide.  

Praegusel ajal on väga palju tervislikku toitumist propageerivaid keskuseid ja rühmasid, mis 

on kõigile kättesaadavad mõistliku hinna eest. 

Kahjuks praegusel ajal müüakse poodides ebatervislikku toitu ning jooke, kuid samas 

suureneb ökokaupade müük ning tarbimine.  

Õnneks meie linna elanikud kasvatavad omaotstarbeks aed- ning puuvilju ning need on 

ökoloogiliselt puhtad. 
 

7.3 UNI 
 

Tervisliku eluviisi väga tähtsaks komponendiks on ööpäevaste rütmide arvestamine ja uni. 

Uneaja kestvus on pöördvõrdeline rinnavähi tekke riskiga. Ööpäevased rütmid mõjutavad 

paljusid kehafunktsioone hormoonide tootmisest kuni immuunsüsteemi regulatsioonini välja. 

On teada, et südameatakid esinevad sagedamini hommikuti, astmahood aga öösiti. Inimestel, 

kes ei puhka piisavalt välja, on kõrgem vererõhk, rohkem südame rütmihäireid ja kõrgem 

infarktioht. Näiteks täiesti pimedal naisel on rinnavähi tekke tõenäosus kuni 70% madalam. 

Oluline on täielikus pimeduses magatud piisava kestvusega uni. 
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 7.4 TÖÖ JA PUHKUS 
 

Kahjuks on tänapäeval paljudes töökohtades pikad tööpäevad, lühikesed pausid, ületunnitöö 

ning ka öövahetused. Antud tingimused tekitavad inimeste organismile kahju ning sellega 

seoses on inimsed ei jõua taastada oma eneregiavarusid.  

Selleks, et töö ei tekitaks organismile kahju, peaks kasutama ettenähtud vabu päevi 

puhkamiseks ning jõudude taastamiseks.  

 

7.5 POSITIIVNE ELLUSUHTUMINE 
 

Hea tervise ja rõõmsa ellusuhtumise vahel on tugev seos – nimelt oli tugev tervis neil lastel, 

kes olid hiljuti tundnud põnevust ja uhkust ning mõelnud endast kui tugevast inimesest. 

Uuringud  näitavad, et positiivne heaolu noorukieas on tugevalt seotud heade 

tervisenäitajatega varases täiskasvanueas. Kehvema tervisega seostusid sellised tunded nagu 

üksildus, süütunne, ärevus ja masenduses olemine. 

Tervise retsept on väga lihtne: üksteist hoidev ja armastav pere, positiivne ellusuhtumine, 

liikumine, toredad sõbrad. 

 

8  TERVISETEENUSED 
 

Terviseteenused jagunevad kaheks: tervishoiuteenusteks ja nõustamisteenusteks. 

Igale inimese on oluline terviseteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Kvaliteetse  meditsiini 

kättesaadavus aitab palju kaasa tervisenäitajate paranemisele. Antud valdkonna indikaatorid 

annavad infot osutatavate teenuste kvaliteedist ja kättesaadavusest kogukonnale. 

8.1  TERVISHOIUTEENUSED 
 

Tervishoiuteenuste loetellu kuuluvad kõik raviteenused, protseduurid, haiglas vajalikud 

ravimid jm ravikindlustuse paketti kuuluv koos nende hindade ja nende eest tasumise 

tingimustega. 

Loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord on määratud 

Vabariigi Valitsuse poolt. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse kord aastas vastavalt 

vajadusele ja ravikindlustuse rahalistele võimalustele, et inimene saaks parimat võimalikku 

ravi, arvestades ravi tõenduspõhisust, sh. meditsiinilist efektiivsust) ja kulutõhusust. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122072011010
https://www.riigiteataja.ee/akt/122072011010
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Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse koostöös perearstide, haiglate ja erialaspetsialistidega. 

 

Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse 

ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida 

ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. 

Meie linnas on olemas OÜ Kallaste Perearstikeskus, kus tegutseb perearst. Samas hoones on 

ka hambaravikabinet ja apteek. 

Linnas on ka võimalus kasutada massööri teenuseid. 

Kiirabi teenus on kättesaadav Alatskivil, mis asub 7 km kaugusel linnas. 

 

Eriarstide abi saamiseks peavad meie linna elanikud pöörduma Tartu linna perearsti saatekirja 

alusel. Kahjuks on järjekorrad eriarstide juurde väga pikad, vahel 2-3 kuud.  

 

8.2  NÕUSTAMISTEENUSED 
 

Nõustamisteenuste missiooniks on toetada laste- ja noorte võimekohast arengut, hariduse 

omandamist ja nõustada noori. Ennetada õpilaste koolist väljalangevust individuaalsete 

õpetamisstrateegiate rakendamise, õpimotivatsiooni ja ühiskondlikult aktsepteeritava 

käitumise kujundamise abil.  

Kahjuks Kallastel puuduvad nõustamiskeskused ning kõige lähimad nõustamis- ja tugiteenust 

pakutavad keskused on:  

 

Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus 

Tartu Noorte Nõustamiskeskus 

Tartu Laste Turvakodu 

Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus 

Kool kiusamisest vabaks 

 

 

 
 

 

http://www.tugiteenused.tartu.ee/
http://www.amor.ee/
http://www.turvakodu.ee/
http://www.tnk.tartu.ee/
http://lasteombudsman.ee/koolikiusamine/
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9  KOKKUVÕTE JA TEGEVUSKAVA 

 

 

Kallaste linna peamiseks probleemiks on rahvastiku vähenemine ja vananemine. Kõige 

rohkem mõjutab elanike arvu väljaränne ning viimastel aastatel ka negatiivne loomulik iive. 

Oluliselt on vähenenud maksumaksjate arv, samas on linna eelarvetulud ja laekunud tulumaks 

ühe elaniku kohta suurenenud. 

Kõige rohkem rahulolematust põhjustavad Kallastel töö leidmise võimalused, 

eriarstiabiteenuse kättesaadavus , teede olukord ja kehv transpordiühendus. 

Meie linnas on olemas kõik tingimused tervislikuks eluviisiks. Linna elanike kehalise 

aktiivsuse suurendamiseks on olemas  hea staadion, võimalused  ujumisek,  jalgratta sõiduks, 

suusatamaiseks ja uisutamiseks.  Ka elanikud ise peaksid olema aktiivsemad tervisliku 

eluviisi edendamisel ning selle propageerimisel. 

 

Olukorra parandamiseks koostas linn tegevuskava. 

 

10  KASUTATUD ALLIKAD 
 

Terviseinfo andmebaas  

Tervise Arengu Instituut 

Eesti Statistika andmebaas 

Töötukassa andmebaas 

Kallaste linnavalitsuse andmed 

Politsei- ja Piirivalveameti andmebaas 

Praxise uuringud 

 

 

 

Soovime tervislikku ja tasakaalustatud eluviisi! 
 

Terviseprofiili koostajad: 

 

Galina Sokolova 

Viktoria Ivanova 

Viktoria Arro 

 


