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Juhatas Tiit Salvan
Osalejad: Hans Moks (Viru Maakohus), Villiam Linder (Viru Vangla), Inga Pilder (Töötukassa
Ida-Virumaa osakond), Käthlyn Lizdenis (Keskkonnainspektsioon Ida-Virumaa büroo), Jaak
Jürgenson (Keskkonnaamet Põhja regioon), Ene Timmi (Ringkonnaprokuratuur), Alvine Loide
(Maksu- ja Tolliamet), Tarvo Kruup (Ida Prefektuur), Maarika Tarum (Sotsiaalkindlustusamet),
Hardi Murula (Ida-Virumaa Omavalituste Liit), Lauri Jalonen (Ida-Viru Ettevõtluskeskus),
Andres Kangur (Kaitsepolitseiamet), Aivar Oja (Kaitseliit, Alutaguse Malev), Astrid Asi (Viru
Maakohus), Arno Rossman (Ida-Virumaa Omavalituste Liit), Helgi Tepper (Ida-Virumaa
Veterinaarkeskus), Maarja Raja (Justiitsministeerium, Vanglate valdkond), Priit Kama
(Justiitsministeerium, Vanglate valdkond).
PÄEVAKORD:
1. Ülevaade RaM regionaalhalduse osakonna Ida-Viru talitusest;
2. Ülevaade Ida-Viru maakonna arengustrateegia koostamisest;
3. Asutuste informatsioon, sisendi andmine Ida-Virumaa arengustrateegiasse;
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna tööst Ida-Virumaal andis ülevaate Talituse
juhataja Tiit Salvan. Ida-Virumaa arengustrateegia 2030+ koostamisest tegid ülevaate Hardi
Murula, Ida-Virumaa Omavalituste Liidu arendusspetsialist ja Lauri Jalonen, Ida-Viru
Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant.
Koosolekul osalejad andsid omapoolse sisendi koostamisel Ida-Virumaa arengustrateegiasse,
keskendudes küsimustele:
•

Milliseid olulisemaid kitsaskohti näete maakonna arengus?

•

Kuidas saaksid kohalikud omavalitsused koostöös neid kitsaskohti lahendada?

Sõna võtsid:
Tarvo Kruup
 Informatsiooni jõudmine elanikkonnani on keeruline keelebarjääri ja erinevate
infoväljade tõttu;
 Elukeskkonna kvaliteet jätab soovida – valgustus, lagunevad hooned, hääbuvad asumid;

 Probleemiks laste ja noorte kaasatus, nende sotsiaalprogrammide rakendamine. Vaja on
noori rakendada, et ei satuks seadusega pahuksisse, programmid on tegelikult olemas,
kuid neid ei rakendata piisavalt. Sotsiaalkindlustusamet saab programmide
rakendamisel kaasa aidata, tarvis tõhusat koostööd KOV-idega;
 Narkosurmade arv maakonnas on kõrge;
 Piiriületus võib joosta ummikusse aastaks 2020, praegu on piiriületuste kasv märgatav
ja kui trend jätkub, siis infrastruktuuri läbilaskevõime ammendub. Piiriületus peab
olema sujuv nendele, kes on riiki teretulnud.
Ene Timmi
 Sotsiaalprogrammide rakendamine maakonnas narko- ja alkoholisõltuvusega
inimestele, perevägivalla valdkonnas, põlvkondliku kuritegevuse ennetamiseks;
 Programmid on olemas, mille rakendamiseks on nõutud litsents. KOV-d võiksid
rakendada ühiselt ja koolitada koostöös spetsialiste, et saaks vajalikud mahud kokku;
 Siseturvalisuse valdkonda oleks vaja rohkem spetsialiste ja noori, suureks kasuks oleks
võimalus pakkuda neile kvaliteetset elamispinda.
Jaak Jürgenson
 Põlevkivi arengukava ja põlevkivi kaevandamise tulevik, seoses PÕK ja
energiamajanduse arengukavaga, peaks olema erilise tähelepanu all – Põxit võib tulla
kiiremini kui me arvame;
 Keskkonnatasud, mis maakonnas korjatakse ei kipu siia tagasi jõudma, samas on
vajadused oluliselt suuremad, kui see, mis keskkonnatasudest Ida-Virusse jõuab;
 Altkaevandatud alade problemaatika vajab kompleksset lahendust;
 Jääkreostuste likvideerimine (Purtse jõgi, Kukruse mägi) on lähiajal töös. Võib
kaasneda täiendav risk keskkonnale;
 Positiivne on Alutaguse Rahvuspargi loomine maakonda, baseerub 10 eraldi osal,
valdavalt riigimaadel. Rahvuspargi bränd toetab turismi arengut.
Astrid Asi
 Maakonna maine vajab parandamist, siseturvalisus oluline;
 Rohkem tuleb osutada tähelepanu noorte kaasamisele ja aktiivsetele tegevustele – neil
peab olema rohkem tegevust;
 Maakond on Jõhvi keskne, teised piirkonnad on jäänud tahaplaanile (eelkõige Narva).
Erinevate infoväljade probleem, inimesed ei ole teadlikud õiguskorrast, see põhjustab
mittemõistmist (nt korteriühistud);
 Haridus ja kultuur: peaksime keskenduma rohkem noortele, eesti keele õpetamine juba
lasteaias;
 Elukeskkond ja laste vaba aja sisustamine: ka nendele kes ei suuda ise huvitegevust
rahastada, peaks olema selleks võimalus. Üldine kultuurikeskkond peaks olema
aktiivsem, eeskätt väljaspool Jõhvit;
 Spetsilistidele oleks vaja elamispinda pakkuda, turg ei rahulda praegu vajadusi.

Alvine Loide
 Infovälja teema on väga oluline: hetkel peab informatsiooni edastamine tahes-tahtmata
toimuma kahes keeles, muidu ei jõua vajalik info kohale;
 Käimas on koolitused haridusasutustes, selleks on olemas õpilastele sobilikud
programmid.

Maarika Tarum
 KOV-d vajavad laste- ja perede heaolu arengukava; olemas on Jõhvis, mujal oleks seda
ka vaja, ning selle alusel saab pakkuda ühiselt sotsiaalteenuseid;
 KOV teadlikkus laste ja noorte ennetustegevustest on madal, KOV kipub keskenduma
rohkem 18+ vanusegruppidele. Ei osata kasutada alaealiste taastava õiguse meetmeid
(pereteraapia, sotsiaalne rehabilitatsioon). Selles valdkonnas on teadlikkus madal nii
spetsilistidel kui ka teenuse vajajatel;
 Teabe jõudmine abivajajani seoses piiratud infoväljaga on kesine, püüame kiirelt
reageerida võimalikult kiirelt erinevatele juhtumitele.
Arno Rossman
 Haldus- ja riigireformiga said KOVid nii eraldi kui ühiselt juurde ülesandeid ja ka
ressurssi, kuid mõned KOVid ei ole veel ennast korralikult tööle saanud;
 IVOL-il on lisaks üle võetud ühistranspordi, terviseedenduse ja turvalisusnõukogu
ülesanded.
Priit Kama
 Mida riik saaks Ida-Viru jaoks ära teha? Luua rohkem avaliku sektori töökohti, see on
kõige tõhusam ning kiiremini kohapeal tulemust andev abinõu, soodustama erasektori
töökohtade loomist. Selle kaudu saab järk-järgult lahendada ka teisi kaasnevaid
probleeme.
Helgi Tepper
 Muutuste periood, uus juht, tegutsevad 2 töögruppi, millest 1 koostab asutusele uut
struktuuri ning 6 maakonnast on saanud 3 regionaalset üksust (Lääne ja Ida-Viru
ühendamine);
 Infoväli on oluline;
 Mainet tuleb parandada, see toimub, kui inimesed, kes pole maakonnas käinud, siia
tulevad;
 Maakonnas on spetsialistidele karmimad keelenõuded – vaja vallata kahte keelt;
 Infot vaja jagada kahes keeles.
Käthlyn Lizdenis
 Palju reformimata riigimaad, kuhu kipuvad tekkima stiihilised prügilad, probleemiks
mahajäetud ja varemeis hooned;
 Jäätmemajanduse korraldus maakonnas on niru, prügilad hoiavad hinda kõrgel, sest
inimestel puuduvad alternatiivid prügi äraandmiseks. KOV võiksid teha koostööd prügi
(sh ohtlikud ja suuremõõtmelised) kogumispunktide (jäätmemajade) rajamiseks;

 Probleemiks inimeste halb teadlikkus, seaduskuulekus; samuti kogumispunktide halb
olukord või nende puudumine;
 KOV-id saavad teha suuremat koostööd puhkealade arendamisel ja haldamisel.
Inga Pilder
 Infovälja kujundamine algab lasteaiast ja koolist. Kui see on algselt orienteeritud
võõrastele väärtustele, on seda hiljem raske muuta (9. mai tähistamise näide);
 Keeleoskus läheb vähehaaval paremaks, samas ligi 90% tööotsijatest ei valda piisavalt
eesti keelt;
 Vaja on tegeleda põlvkondlike töötutega; probleem inimeste teadlikkusega,
töölepinguseadusega, mustalt töötamisega jne;
 Narva kinnisvaraturg ei toimi nii nagu ta võiks toimida, vaja oleks elamispindade mõttes
sekkumist, et saaks paremini spetsialiste kaasata;
 Nn töötute põlvkondade probleem. Töötute profiil on muutunud, 1/3 neist on piiratud
töövõimega.
 Tööinspektsiooni vastuvõttu ei ole enam Narvas. Lähim koht Jõhvis.
Villiam Linder
 Ennetustöö on oluline, et vältida inimeste sattumist vanglasse ning vanglast väljunud
inimest toetav tegevus. Selleks peaks KOV hoidma tähelepanu all vanglast väljunud
isikuid ja neid toetama, et vältida sattumist kriminaalsele teele. Ka Jõhvis oleks vaja
renoveeritud elamispindu spetsialistidele. Ida-Virus kas ainult sarad või lossid, vähe
pakkumist vahepealsete lihtsate majade osas.
Aivar Oja
 Kaitseliidu malev on üle maakonna tegutsev organisatsioon, kes saab pakkuda oma
maja baasil ruumilist ressurssi ennetustegevusteks jms. samuti kaitseliitlaste abi
erinevate programmide elluviimisel. Vaja oleks sel juhul panustamist maja ruumide
kordategemisse.
 Ca 1000 liiget;
 Murekohad piirkonnas on sarnased, mis on eel mainitud: julgeolek, vaba aeg ja
töökohad, infoväli.
Osalejad leppisid kokku järgmiseks koosoleku ajaks 12. september kell 10.00.

Tiit Salvan
Koosoleku juhataja

