LISA 1 Ida-Virumaa tegevuskava rakendusplaani tegevuste elluviimise detailne ülevaade 2018. aastal

Alategevus

Vastutaja(d),
sh
Ülevaade 2015-2016 teostatud tegevustest
kaasvastutaja

Ülevaade 2017 teostatud tegevustest

Ülevaade 2018 teostatud tegevustest

1. Muuta majanduskeskkond atraktiivsemaks nii suurinvestoritele kui väikeettevõtjatele
1.1.

Ettevõtlusaktiivsus on suurenenud

Üldhariduskoolides
1.1.1 toetatakse programmi
„Ettevõtlik Kool“

Arendatakse regiooni
vajadustele vastavat
1.1.2
täienduskoolituse ja
ümberõppe süsteemi

MKM; kaasvastutaja:
IVEK

IVEK: 34 nõustamist programmi süsteemseks rakendamiseks
ja koostööks partneritega; 6 ümarlauda õppeasutustele; 7
inspiratsioonikoolitust; 5 õppereisi; 1 suvekool; Edulugude
kogumine ja tunnustamine maakonnas; Ida-Virumaa
"Ettevõtliku kooli" võrgustiku strateegia uuendamine;
maakonna koolide osalemine üle-eestilise võrgustiku töös.

HTM; kaasvastutajad:
õppeasutused

Ida-Viru haridustöötajate täiendav eesti keele õpe B2 ja C1
tasemel (110 000 eurot aastas). Tööjõuvajaduse seire- ja
prognoosisüsteemi (OSKA) raames analüüsitakse ja tehakse
ettepanekuid tööturu vajaduste ja koolituspakkumise
paremaks ühitamiseks igal aastal viies-kuues OSKA
valdkonnas. 2016. aastal olid analüüsitavateks valdkondadeks
arvestusala; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; metalli- ja
masinatööstus; metsandus ja puidutööstus; sotsiaaltöö. 2017.
aastal analüüsitakse järgmiseid valdkondi: ehitus; energeetika
ja kaevandamine; keemia-, kummi-, plasti- ja
ehitusmaterjalide tööstus; põllumajandus ja toiduainetööstus;
tervishoid; transport, logistika, mootorsõidukite müük ja
remont. OSKA analüüsid vaatavad ka töötajate regionaalset
jaotust, kuid tänased andmeallikad ei luba teha detailseid
regionaalseid analüüse. On selge, et OSKA kõrvale mingi muu
süsteemi loomine pole mõistlik.

IVEK: Valmis turundusstrateegia ja mudel õppeasutustele, mille raames
sõnastati ümber põhisõnum ja valmisid 2 turundusvideot, mida saab
kasutada tugimaterjalide kogumina koolidele, lasteaedadele ja õpetajatele
IVEK: Paikvaatlusi ja arengunõustamisi oli 29; õppeasutuste
ettevõtlikkushariduse andmisel.
ümarlaudasid 5; koolitatud õpetajate arv 107, õpilaste
Maineturunduse tulemusena liitus võrgustikuga 3 uut õppeasutust.
inspiratsioonipäevadel oli osalejaid 168; toimus 1 suvekool; Standardi Arengunõustamisi viidi läbi viidud 21. Standardid väljastati 3 õppeasutusele.
sisehindamisdokumendid esitas 8 õppeasutust; edulugude konkurssile Edulugude konkursil osales 9 õppeasutust ning kokku esitati 22 edulugu esitati 41 edulugu, toimus 2 õppereisi; esmakordselt korraldati
üle-eestilisele konkursile valiti nominentide sekka 3 õppeasutust, kes
Ettevõtliku kooli avatud uste päevad.
saavutasid väga head tulemused. Ida-Viru võrgustiku avatud uste nädalal
osales 8 õppeasutust. Toimus suvekool, 3 ümarlauda, 3 ettevõtliku õppe
täiendkoolitust, konverents, 1 välisreis ja 2 Eesti õppereisi. esmakordselt
toimus kogukonnateenuste laat, milles osales 20 noorte meeskonda, kes
Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse alusel telliti 2017. aastal Ida- Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse alusel telliti 2018. aastal IdaVirumaalt 144 kursust 1931-le õppijale (525 500€). Kursustel osalejaid Virumaalt 178 kursust 1636-le õppijale (674 600€). Kursustel osalejaid oli
oli isegi rohkem ning nende korraldamisega loodi õppimisvõimalused
rohkem ning kokku sai tasuta kursustel õppimisvõimaluse 2733
2243-le täiskasvanule.
täiskasvanut.
Viimastel aastatel on toetatud Ida-Viru haridustöötajate keeleõpet B2 ja
C1 tasemel. Toetus on mõeldud nii lasteaia, üldhariduskoolide kui ka
2018 kevadsemestril osales täiendavas eesti keele õppes Sillamäel 28
kutsekoolide õpetajatele, kes soovivad parandada oma eesti keele
õppurit, Narvas 98, Jõhvis, Ahtmel ja Kohtla-Järvel kokku 56 õppurit ja
oskust tasemel B2 ja C1 ning seda rahastatakse kokku summas 110 000 Kiviõlis 14 õppurit. Mais toimunud eksami sooritas 196-st õppurist 33 (17%).
eurot aastas. Meetme eesmärgiks on parandada piirkonna
Eksam jäi sooritamata 90-l õppuril.
haridustöötajate konkurentsivõimet ja lõimumist.
2018. a septembrist alates õpib kokku 120 õpetajat:
2017. aastal olid OSKA programmis analüüsitavateks valdkondadeks
•
Narvas 24 õpetajat õpib eeesti keele C1 tasemel kursusel
ehitus; energeetika ja kaevandamine; keemia-, kummi-, plasti- ja
•
Sillamäel 12 õpetajat õpib eesti keele B2 tasemel kursusel
ehitusmaterjalide tööstus; põllumajandus ja toiduainetööstus;
•
Kohtla-Järvel 48 õpetajat õpib eesti keele B2 tasemel kursusel
tervishoid; transport, logistika, mootorsõidukite müük ja remont. Lisaks •
Jõhvis 12 õpetajat õpib eesti keele B2 tasemel kursusel
juba 11-le valdkondlikule oskuste prognoosidokumendile on valminud 3 Eesti keele kursust Ida-Virumaa õpetajatele pakub Eterna Koolituskeskus
ülevaatlikku dokumenti: tulevikuoskuste prognoosidokument "Töö ja
OÜ.
oskused 2025", üldraport 2016 "Eesti tööturg täna ja homme" ning
üldraport 2017 "Eesti tööturg täna ja homme".
2018. aastal olid OSKA programmis analüüsitavateks valdkondadeks
OSKA raportid küll mainivad valdkonniti töökohtade regionaalset
personali-, administratiivtöö ja ärinõustamise; rõiva- ja tekstiilitööstus;
vajadust, kuid me ei saa õppekohtade pakkumise suhtes seda alati
haridus ja teadus; kaubandus, rentimine ja parandus; majutus, toitlustus ja
arvestada (nt keemiatööstuse kutsehariduse tasemel spetsialistide õpe turism. Lisaks 5-le 2018. aastal valminud valdkondlikule oskuste
toimub vaid Ida-Virumaal, aga töökohad on ka mujal), raamatupidamise- prognoosidokumendile valmis ka üldraport "Eesti tööturg täna ja homme
finantsvaldkonna töökohad valdavalt Tallinnas/Harjumaal, aga õpe üle 2018". 2019. aastal analüüsitakse OSKA programmis järgmisi valdkondi:

Arendatakse maakonna
1.1.3
HTM
kutseharidussüsteemi

Käivitatakse sotsiaalse
1.1.4 ettevõtluse
inkubatsioonilabor

TÜ Narva
kolledž

Korraldatakse
ettevõtjate teadmiste
ja kogemuste
1.1.5 suurendamiseks
IVEK
maakonna ettevõtjate
vajadustele vastavaid
koolitusi ja konverentse

Pakutakse Põlevkivi
Kompetentsikeskuse
1.1.6
ettevõtlusinkubaatori
teenuseid

HTM: 2015-2016.a rahastamine: 2015.a. 13,8 mln eurot (IdaVirumaa KHK, Narva KÕK ja Sillamäe Kutsekooli kulud ja
investeeringud). 2016.a 8,4 mln eurot (Ida-Virumaa KHK,
Narva KÕK ja Sillamäe Kutsekooli kulud ja investeeringud).
Täiendavalt taotletakse vahendeid RES-st õpetajate
palgatõusuks ning võimaliku tulemuslikkuse komponendi
katmiseks
Käivitus ettevõtluse inkubatsioonilabor, mis katab nii
sotsiaalset ettevõtlust kui ka teisi valdkondi. Ettevõtluslaborit
arendades tehakse koostööd ka ettevõtlusõppe programmist
toetatava TÜ ning TTÜ eelinkubatsiooni programmiga, mille
toel on 2017.a sügisel kavandatud läbi viia eelinkubatsiooni
programm TÜ Narva Kolledžis. Käesoleval aastatel kaasatakse
labori töösse piirkonna koole ning järgmisel aastal
integreeritakse labori tegevus Ettevõtluse ja projektijuhtimise
õppekavva.
1. Baaskoolitused Narvas ja Jõhvis. Kokku toimus 4
baaskoolitust - 3 vene keeles. (Jõhvis, Narvas, Sillamäel) ja 1
eesti keeles (Jõhvis); 2. Ida-Virumaa Ettevõtluspäeva
korraldamine, milles osales kokku 70 inimest; 3. Maakonnas
tegutses kaks mentorklubi. Narvas vene keeles, milles osales
12 mentiid+6 mentorit. Jõhvi mentorklubi oli eesti keeles,
milles osales 13 mentiid ja 7 mentorit; 4. Koos
Rahandusministeeriumiga korraldatud teabepäev
ettevõtjatele "E-arvetele üleminek Eestis 2016"; 5. Jõhvis
toimus ekspordikoolitus algajatele ekspordiettevõtjatele vene
keeles, IVEK oli kaaskorraldaja; 6. Osalemine partnerina
ettevõtlusprogrammis "Kohtla-Järve Entrepreneurship
Training Course", osales kokku 20 inimest, IVEK tegi ettekande
teemal "Ettevõtlusega alustamine Eestis ja
toetusvõimalused", tegemist oli rahvusvahelise projektiga; 7.
Osalemine "Ida-Viru noorte karjääripäevadel "Targalt
tulevikku 2016" Narvas ja Kohtla-Järvel, IVEK viis läbi 4 (3
v.k.+1 e.k.) töötuba ettevõtlusega alustamise kohta, kokku
osales e.k. töötoas 10 noort, v.k töötoas 40 noort; 8. IdaVirumaal alustas tegevust Loov Eesti programm, IVEK on
maakonnas partner, IVEK annab abi ja toetab programmi
õnnestumisel; 9. Elektriühenduste pilootprogramm IdaVirumaal, IVEK aitas programmi käivitada maakonnas,
aitasime korraldada ettevõtjatele programmi kohta infopäeva
Narvas, info levitamine, ettekande tegemine jne.; 9. Ida-

TTÜ Virumaa
kolledž; kaasPKK inkubatsiooniteenuseid kasutas 10 ettevõtet
vastutaja:
IVEK

Ida-Virumaa kolm kutseõppekeskust (Ida-Virumaa KHK, Narva KÕK ja
Sillamäe Kutsekool) on ühtse juhtimise all ning alates 2016.a
septembrist toimub õpe ühises Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses,
mille kulud ja investeeringud 2017. aastal olid 9,1 mln eurot.

Ida-Virumaa KHK kutseõppekulud ja investeeringud ligi 7,3 mln eurot. 2018
investeeriti IVKHK Jõhvi õppehoonesse. 2019.a kooli eelarve: kutseõppe
korraldamine ligi 7,1 mln ning investeeringud ligi 0,6 mln eurot.

Käivitus ettevõtluse inkubatsioonilabor, mis katab nii sotsiaalset
ettevõtlust kui ka teisi valdkondi. Ettevõtluslaborit arendades tehakse
koostööd ka ettevõtlusõppe programmist toetatava TÜ ning TTÜ
eelinkubatsiooni programmiga, mille toel on 2017.a sügisel kavandatud
läbi viia eelinkubatsiooni programm TÜ Narva Kolledžis. Käesoleval
aastatel kaasatakse labori töösse piirkonna koole ning järgmisel aastal
integreeritakse labori tegevus Ettevõtluse ja projektijuhtimise
õppekavva.

Ettevõtluse ja projektijuhtimise õpekavva sai integreetitud eelinnovatsiooni
ettevõtlusõppe programm. Lisaks sellele viidi kevadel läbi tasuta
täienduskoolitus, mis koosnes seminaridest erinevatel ettevõtlusalastel
teemadel, sh sotsiaalne ettevõtlus. Selle täienduskoolituse läbiviimiseks
loodi koostöö sidemeid Eesti Sotsiaalse ettevõtluse võrgustikuga.
Koolitusest võtsid osa kogu Ida-Viru noored gümnaasiumiastme ja ülikooli
õppurid. Sügisel jätkus töö TalTech´iga ja Tartu Ülikooli Ideelaboriga. Selle
koostöö raames viidi läbi ettevõtluse eelinnovatsiooni õppeprogramm, mis
andis Ida-Virumaa erinevate õppetasemete õppuritele ettevõtlusalaseid

1. Baaskoolitused Narvas ja Jõhvis. Kokku toimus 5 baaskoolitust - 4
vene keeles (Jõhvis, Narvas, Sillamäel) ja 1 eesti keeles (Jõhvis) osalejaid
kokku 85 inimest; 2. Ida-Virumaa Ettevõtluspäeva korraldamine, milles
osales kokku 96 inimest; 3. Maakonnas tegutses kaks mentorklubi
Jõhvis ja Narvas. Jõhvi mentorklubis osalejaid 18 ja Narvas 19. Mõlema
mentorklubi raames oli 6 klubiüritust; osalemine Töötukassa
Töömessidel Jõhvis ja Narvas (IVEK oli väljas oma boksiga, kus jagasime
materjale ja toimus otsesuhtlus huvilistega, ettevõtluskonsultandid
osalesid paneeldiskussionidel) kokku kahel töömessil ca 100 klienti; mai
kuus INSA koolituse raames Narva-Jõesuus infotund noortele:
ettevõtlikust ja ettevõtlusest, osales umbes 50 noort; Ettevõtluse
nädala raames osales Ida-Virumaal ja Narvas toimuvatel
tutvustamisüritustel, laatadel, objektide külastamisel jmt. umbes 5000
inimest. Konkreetsetel koolitustel, seminaridel ja konkursitel osales
kokku 600 inimest; Esmakordselt toimus ettevõtjate tunnustamise
üritus - Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017 - milles osales kokku ca 70
inimest; Start-Up Day 2017 Tartus, MAK oli üritusel oma boksiga,
jagasime huvilistele informatsiooni MAKide teenuste ja võimaluste
kohta, boksist käis läbi hinnanguliselt ca 400 inimest.

1. Baaskoolitused Narvas ja Jõhvis. Kokku toimus 4 baaskoolitust - 3 vene
keeles (Jõhvis, Narvas) ja 1 eesti keeles (Jõhvis). Osalejaid kokku 57 inimest;
2. Ida-Virumaa Ettevõtluspäeva korraldamine, milles osales kokku 62
inimest; 3. Maakonnas tegutses kaks venekeelset mentorklubi Jõhvis ja
Narvas. Jõhvi mentorklubis osalejaid 21 ja Narvas 24 ettevõtjat. Jõhvi
mentorklubi raames oli 6 ja Narvas 7 klubiüritust; ettevõtlusalase info
jagamine Jõhvi ja Narva Töötukassas, korraldatud infoloengud;
Ettevõtlusnädala raames toimus Ida-Virumaal kokku 49 erinevat üritust,
millest IVEKi poolt korraldatavatel üritustel osales kokku ca 150 inimest.
Ettevõtlusnädala raames korraldatud maakonna ettevõtjate tunnustamine Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018 - milles osales kokku ca 53 inimest;
Jätkuvalt hea koostöö maakonna erinevate organisatsioonidega - TTÜ
Virumaa Kolledš, TÜ Narva Kolledž, Töötukassa bürood maakonnas,
kohalikud tegevusgrupid.

PKK inkubatsiooniteenuseid kasutas 16 ettevõtet

PKK inkubatsiooniteenuseid kasutas 10 ettevõtet

Viiakse ellu IdaVirumaa programmi
tegevus "Ettevõtjate
arengu,
1.1.7 ekspordialane ning
Viiakse ellu IdaVirumaa programmi
tegevus "Eesti ja
1.1.8 inglise keele õpe
Viiakse ellu IdaVirumaa programmi
tegevus "Viru
Filmifondi riiklik
1.1.9 kaasrahastamine "
Viiakse ellu IdaVirumaa programmi
tegevus "Üle-Eestilise
1.1.1 ulatusega spordi- ja
0
kultuuriürituste
Viiakse ellu IdaVirumaa programmi
tegevus "Äri- ja
1.1.1 startup-inkubaatorite
1
tegevuse toetamine,
1.2

RaM; kaasvastutaja
IVEK

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Ida-Virumaa programmi raames on 2018. detsembris sõlmitud leping
täiendavate ettevõtjate arengu, ekspordialane ning uute tehnoloogiate
kasutuselevõtuga seotud nõustamise ja koolituse korraldamiseks IdaVirumaal. 2019 aprilli seisuga on praktilist nõustamist saanud 12 ettevõtjat.
Loodud on ettevõtjatele suunatud eesti- ja venekeelne ettevõtlustuge
pakkuvate meetmete infoportaal.

RaM; kaasvastutaja
INSA

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Ida-Virumaa programmi raames on 2018 aastal sõlmitud leping
Integratsiooni Sihtasutusega tegevuse elluviimiseks alates 2019. aastast.

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Ida-Virumaa programmi raames on 2018. detsembris sõlmitud leping "Viru
filmifondi" kaasrahastamiseks. 2019 aprilli seisuga on fondi statuut
uuendatud ning läbirääkimised käivad praegu nelja suurema filmiprojektiga.
Viru Filmifondis jätkavad Jõhvi vald, Toila vald, Alutaguse vald ja MTÜ Eesti
Digikeskus. Lisandunud partnerid on Lüganuse vald ja Kohtla-Järv linn.
Seoses omanike vahetusega loobus koostööst NPM Silmet. Taotlusvoor

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Ida-Virumaa programmi raames on 2018. aastal sõlmitud leping
Integratsiooni Sihtasutusega tegevuse elluviimiseks. 2019 aastal viiakse läbi
2 taotlusvooru spetsiaalselt Ida-Virumaa üritustele.

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Ida-Virumaa programmi raames on 2018. detsembris sõlmitud SA KredEx-iga
leping äri- ja startup-inkubaatorite tegevuse toetamiseks, läbi iduettevõtete
ökosüsteemi arendamise. 2019 aprilli seisuga on loodud selle tegevussuuna
projektijuhi töökoht Narvas (asukohaga Vaba Lava). Toimunud on esmased
kohtumised tegevuste planeerimiseks. Tegevussuuna kogueelarve perioodil
2018-2021 on 577 500 eurot.

RaM; kaasTegevus lisati tegevuskavasse 2018.
vastutaja
IVEK, KOVid

RaM; kaasvastutaja
INSA

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

RaM; kaasvastutaja
Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.
KredEx
(StartupEsto
nia)

Ettevõtluskeskkond on atraktiivne investoritele ja ettevõtlusega alustajatele. Võetud on suund uute maavarade kasutuselevõtu uurimiseks

Käivitatakse Euroopa
1.2.1 Liidu ja Venemaa
kompetentsikeskus

TÜ Narva
kolledž; kaasvastutajad:
Ei ole saanud rahastust
IVEK, SA IdaViru
Tööstusalad,

Tegevusest on loobutud

Tegevusest on loobutud

Koostatakse uus
keskkonnatasude
kontseptsioon,
arvestades
keskkonnakasutuse
väliskulu analüüsi ning
põlevkivisektori
1.2.2
KeM
optimaalse tasustamise
analüüsi tulemusi.
Analüüsid arvestavad
põhimõtet hoida
keskkonnatasud era- ja
avalike huvide vahel
tasakaalus.

Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi I etapp
valmis lõplikult aprillis 2018, seejärel hakati ette valmistama II etapi. II etapi
töid alustati oktoobris 2018, töö lõpp september 2019 ja seejärel
kujundatakse lõplik kontseptsioon.
KeM: 2016. aastal alustati Eesti keskkonnakasutuse
2018. a koostati KeTS-i muutmise eelnõu (645 SE), mille sisuks oli põlevkivist
välismõjude rahasse hindamise analüüsiga, mille peamine
elektritootmisele ja õlitootmisele eraldi kaevandamisõiguse tasumäärade
eesmärk on keskkonnakasutusest (sh põlevkivitööstuse)
Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi I
kehtestamiseks aluste loomine. Eelnõule tuli tagasiside mille keskne
ühiskonnale tekitatava kulu õiglane kompenseerimine või
etappi viidi läbi kogu 2017. a jooksul. Aastal 2018 jätkatakse II etapiga, ettepanek oli uut süsteemi hetkel mitte kehtestada, kuna see vajab
selle vähendamine. Väliskulude hindamise metoodika ja
mille alusel kujundatakse lõplik kontseptsioon. Põlevkivi tasustamise
täiendavat analüüsi. Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas, et jätkata tuleks
konkreetsed poliitikasuunised keskkonnatasude regulatsiooni
uuringu alusel esitati VV-le ettepanek elektriks ja õliks kasutatava kivi
ainult raske kütteõli hinnal põhineva kaevandamisõiguse tasuga, nagu see
muutmiseks valmivad 2018. aasta keskel. Detsembris 2016
erinevaks tasustamiseks ja jaotussüsteemi muutmiseks. Ettepaneku
kehtib ka praegu. Mitmest tootest lähtuvast tasustamise mudelist
valmis Rahandusministeeriumi eestvedamisel põlevkivisektori
alusel juhib muudatuste protsessi RaM.
loobumise tingib see, et kui mudeli väljatöötamise ajal näitasid prognoosid
optimaalse tasustamise analüüs, mille alusel plaanitakse
stabiilsetes turutingimustes riigitulu maksimeerimist, siis CO2 hinna
täiendavalt parendada põlevkivi kaevandamise tasustamise
volatiilsus alates selle aasta esimesest poolest ning selle prognoositav
süsteemi, et tagada põlevkivitööstuse jätkusuutlikkus.
jätkumine muudab riigitulu mõttes erineva hinnastamise vähem
otstarbekaks.
Eelnevast lähtuvalt muudeti Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2016. a määruses nr
75 „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad“ põlevkivi
2016. aastal avati ettevõtete energia- ja ressursitõhususe
2017. a alguses avati investeeringute tegemise toetusvoor viiele
Jätkus töö Euroopa Regionaalarengu Fondi toel elluviidava meetme 4.3
meetme raames ressursiauditite taotlusvoor, mis on suunatud prioriteetsele sektorile: mäetööstus, toiduainetetööstus, puidutööstus, Ettevõtete renergia- ja ressursitõhusus raames. Ettevõtete energia- ja
töötlevale tööstusele ja mäetööstusele (sh põlevkivitööstus). paberi- ja tselluloositööstus ning mineraalsete materjalide töötlemise ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmissele suunatud projektis jätkus
2016. aasta lõpuks tehti 4 positiivset otsust ressursiauditite
tööstus. Ressursiauditite taotlusvoorust said 2017. a toetust 37
aktiivne teavitustegevus, korraldati ümarlaudu erialaliitude juhtidega,
toetamiseks. Ressursiauditite tulemusel valmib ettevõttel
ettevõtet kogumahus 202 705 eurot, sh Ida-Virumaa ettevõtted Kiviõli meetme infopäevi,viidi läbi personaalset teavitustööd ettevõtetes,
ressursikasutuse analüüs, mille jätkuks on ressursisäästu
Keemiatööstus ja Kiviluks kogumahuga 10 250 eurot. Detailne
korraldati infoseminaride seeria "Fookuses on tootmisefektiivsus" (KeM
projekt. Projekti elluviimiseks saavad ettevõtted taotleda
ressursiaudit on eelduseks investeeringu toetuse taotlemisel.
Facebooki lehel järelvaadatav), toimus ringmajanduse konverents "Kulud
investeeringute toetust. Ettevõtete energia- ja
Investeeringu toetuse saanud ettevõtete ressursisäästu projektid
tuludeks!", teemat kajastatakse veebis jne. Jätkus jooksev taotlusvoor
ressursitõhususe tõstmist toetatakse Euroopa Liidu
peavad olema lõpetatud 2023. aasta lõpuks. Investeeringute
energia- ja ressursiauditite läbiviimiseks toetuse taotlemiseks. 2018.a said
Regionaalarengu Fondist 110 miljoni euroga. Ettevõtete
toetusvoorust said 2017. a lõpu seisuga toetuse positiivse otsuse 6
rahastamise otsuse Ida-Virumaalt NPM SIlmet OÜ ja OÜ Portlif Grupp.
ressursisäästu projektide lõpptähtaeg on 2023. aasta.
ettevõtet kogumahus 5 826 940 eurot, sh Kiviluks 623 250 eurot. 2017. Lõpetati AS Kiviluks projekt "Kiviluks AS ressursitõhususe investeering".

Tõstetakse ettevõtete
1.2.3 energia- ja
ressursitõhusust

KeM

Toetatakse
potentsiaalseid ja
arenevaid ettevõtteid
Põlevkivi
1.2.4 Kompetentsikeskuse
labori (sh rendilaborite)
ja ekspertteadmuse
baasil. Kaalutakse
Põlevkivi

TTÜ Virumaa
kolledž,
Põlevkivi
Kompetentsi- PKK teenuseid kasutas 35 arenevat/potentsiaalset ettevõtet
keskus; kaasvastutaja:
IVEK

PKK teenuseid kasutas 36 arenevat/potentsiaalset ettevõtet

PKK teenuseid kasutas 34 arenevat/potentsiaalset ettevõtet

2016. aasta lõpul sai loomemajanduse arendamise meetmest
rahastuse (1 miljon eurot) visuaalse multimeedia keskuse
OBJEKT rajamine Narva. Tegemist on keskusega, kus
pakutakse visuaalse multimeedia ettevõtete tootlikkuse,
toodete lisandväärtuse ning rahvusvahelise konkurentsivõime
kasvu toetavat füüsilist ja tehnoloogilist infrastruktuuri. Lisaks
Arendatakse
Ida-Viru MV, füüsilistele ja tehnoloogilistele ressurssidele on Objekti üks
loomemajanduse
Ida-Viru
ülesannetest toetada visuaalse multimeedia ettevõtete
arengut läbi vastava
1.2.5
Loomestrateegilist äriarendamist loomeinkubaatori
tugiteenuse käivitamise
majandusekspertide/mentorite meeskonna abil, kes oskavad nõustada
ning infrastruktuuri
keskus
nii alustavaid kui ka tegutsevaid visuaalse multimeedia
rajamise
valdkonna ettevõtteid. Mitmed Objekti teenused on suunatud
ka avalikkusele, et populariseerida valdkonda noorte seas.
Selleks antakse kõigile soovijatele võimalus külastada keskust
igapäevaselt, proovida visuaalse multimeedia valdkonna
tehnoloogilisi lahendusi ning korraldada erinevaid
valdkonnaga seonduvaid üritusi. Projekti elluviijaks ja keskuse
Algatatakse SA Tallinna
TTÜ Virumaa kolledž: 2016. a. alustati
MKM;
Teaduspargiga
prototüüpimisprogrammiga PATEE projekti raames. Koostöös
kaasvastutaja
Tehnopol
Mectoryga toimuvad õpitoad Ida-Virumaa kooliõpilastele
d: Tehnopol,
tehnoloogiapõhistele
äriideede konkursi Bright Minds raames. MKM: Selle
1.2.6 idufirmadele suunatud TÜ Narva
programmi jaoks ei leitud rahalisi vahendeid ja programmi ei
kolledž, TTÜ
kasvuprogramm ja
ole rakendatud. Plaan on leida rahastus läbi EASi ja alustada
Virumaa
ärinõustamine
programmiga 2017-2018. Programmi aastaeelarve on 98000
kolledž
koostöös TÜ Narva
eur
kolledži ja TTÜ Virumaa
Ida-Virumaa olulise tööandja põlevkivisektori arengut suunab
Koostatakse
2016. aasta märtsis Riigikogu poolt kinnitatud „Põlevkivi
Maapõuestrateegia ja
kasutamise riiklik arengukava 2016–2030“. Põlevkivi
tagatakse vahendid
KeM; kaasarengukava põhieesmärk on tagada põlevkivi võimalikult
maapõueuuringuteks,
1.2.7
vastutaja:
keskkonnasäästlik ja majanduslikult efektiivne kasutamine.
et luua eeldused
MKM
TTÜ Virumaa Kolledži baasil on välja arendatud ka Põlevkivi
tööstusinvesteeringute
Kompetentsikeskus, mille peamiseks ülesandeks on
ja töökohtade
põlevkivivaldkonna uuringute ja ettevõtluse arendamine ning
loomiseks
põlevkivialase teadlikkuse tõstmine.
Viiakse ellu Ida-Virumaa
programmi tegevus
1.2.8 "Toetusmeede
RaM
Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.
tööstusettevõtete
investeeringutele"
1.3 Paranenud infrastruktuur on suurendanud investorite huvi piirkonna vastu

Objekt on kaasatud EASi meetme “Loomemajandusettevõtete
inkubatsiooniteenus” Digix inkubaatori projekti, kus Objekt on üks
partneritest. Projekti raames pakutakse Ida-Virus inkubatsiooniteenust
DIGIX ja Tehnopol mentorite kaasabil. Projekti abikõlblikkuse periood
algas 1. augustil 2017.a. Samuti on Objekt kaasatud EASi meetme
“Loomemajanduse arenduskeskused” projekti koostöös Startup Wise
Guys kiirendiga. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2018 ning
kestab kuni 31.dets. 2020.a.

Toetust saanud projekti - visuaalse multimeedia keskuse OBJEKT rajamine
Narva - elluviimine ei ole alanud. Loomemajanduse arengusse panustab ka
Ida-Virumaa programmi tegevus "äri- ja startup-inkubaatorite tegevuse
toetamine, läbi iduettevõtete ökosüsteemi arendamise".

2017 oli ettevalmistav aasta. Käivitus projekt "Digitaalse loovmeedia
inkubaator 2"

Narva kolledšil jätkus töö TalTech´iga ja Tartu Ülikooli ideelaboriga.
Idufirmade kasvu panustab ka Ida-Virumaa programmi tegevus "äri- ja
startup-inkubaatorite tegevuse toetamine, läbi iduettevõtete ökosüsteemi
arendamise". Sisuliste tegevustega alustatakse 2019.a.

Maapõueuuringutega seotud peamine rakendusasutus on alates 2017. aasta
algusest Eesti Geoloogiateenistus. 2018. aastal korraldati RITA tegevuse 1
„Strateegilise TA tegevuse toetamine“ rakendusuuring
2017. a said kuus ettevõtet investeeringu toetuse positiivse otsuse
„Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja
kogumahus 5 826 940,25 eurot, sh sai toetust Kiviluks summas 623 250 säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine” jätkuhankena
eurot.
rakendusuuring „Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle
saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine“ . Projekti eelarve on 243
000,40 eurot, mis ei ole täiendav summa, vaid osa maapõueressursside
uuringu 1,5 miljonist.
Taotlusvoor avati 2018. Maht 5,5 mln eurot. Esimesed toetuslepingud
sõlmitakse 2019.a kevadel. Kokku on aastani 2022 planeeritud toetusteks
Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.
13,6 mln. eurot. Toetusmeetmest saab taotleda toetust tööstusettevõtete
investeeringuteks, mis aitavad luua keskmisest kõrgema palgaga töökohti.

Tööstusalade arendamist on toetatud 2007-2013 piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise meetme (ERF) vahenditest ja
ENPI Eesti-Läti-Vene programmist ning jätkatakse toetamist
2014-2020 piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
infrastruktuuriinvesteeringute meetmest (ERDF) ja võimalusel
ENI Eesti-Vene programmist. Toetatud 2007-2013 meetmest:
Narva Tööstuspark: 2016. aasta seisuga kokku käivitatud kolm
Jätkatakse tööstusalade
tootmisettevõtet ja kaks logistikakeskust (projektvõimsuse
SA Idaarendamist maakonnas,
saavutamisel kokku 650 töökohta). Kokku 2016. a lõpuks
Virumaa
sh Narvas, Jõhvis,
lepingud 13 ettevõttega (23 krunti 36-st). Jõhvi Äripark: kokku
Tööstusalad;
1.3.1 Kohtla- Järvel, Püssis,
2016. a lõpuks lepingud 4 ettevõttega (5 krunti 24-st)
kaasKiviõlis ning rajatakse
Toetatud 2014-2020 meetmest: Narva Tööstuspark 2. etapp:
vastutajad:
äriinkubaatorid Narva
2016. aastal viidi läbi riigihange ning alustati infrastruktuuri
MKM, KOV-id
ja Jõhvi
ehitamisega, finantseerimine osaliselt PKT meetmest. KohtlaJärve Tööstuspark: 2016. aastal viidi läbi riigihange ning
alustati infrastruktuuri ehitamisega, finantseerimine osaliselt
PKT meetmest. 2016. aastal viidi läbi riigihange ning alustati
infrastruktuuri ehitamisega, finantseerimine osaliselt PKT
meetmest. Äriinkubaatorite rajamine Jõhvi ja Narva
parkidesse: rahalisi vahendeid inkubaatorite rajamiseks (va.
projekteerimine) ei ole õnnestunud kaasata.
Maantee ja raudtee
2015-2016 .a. 1,7 miljonit eurot 2017-2020 .a. 9,3 miljonit
1.3.2 ristumine Sillamäe
MKM
eurot
juures ehitatakse
1.4.

Tööstusalade arendamist on toetatud 2007-2013 piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise meetme (ERF) vahenditest ja ENPI EestiLäti-Vene programmist ning jätkatakse toetamist 2014-2020
piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
infrastruktuuriinvesteeringute meetmest (ERDF) ja võimalusel ENI EestiVene programmist. Toetatud 2007-2013 meetmest: Narva
Tööstuspark: 2017. aasta seisuga kokku käivitatud kolm
tootmisettevõtet ja kaks logistikakeskust (projektvõimsuse
saavutamisel kokku 650 töökohta), lisaks on alustatud täiendavalt ühe
tööstusettevõtte rajamisega (projektvõimsuse saavutamisel kokku 300
töökohta). Kokku 2017. a lõpuks lepingud 15 ettevõttega (28 krunti 36st). Jõhvi Äripark: kokku 2017. a lõpuks lepingud 6 ettevõttega (7 krunti
24-st) Toetatud 2014-2020 meetmest: Narva Tööstuspark 2. etapp:
2017. suurem osa infrastruktuuri ehitustöödest teostatud,
finantseerimine osaliselt PKT meetmest. 2017 a lõpu seisuga sõlmitud
lepingud 2 ettevõttega. Kohtla-Järve Tööstuspark: 2017 lõpus seisuga
enamus infrastruktuuri ehitustöid teostatud, finantseerimine osaliselt
PKT meetmest. 2017. a lõpu seisuga sõlmitud leping 1 ettevõttega.
Äriinkubaatorite rajamine Jõhvi ja Narva parkidesse: rahalisi vahendeid
inkubaatorite rajamiseks (va. projekteerimine) ei ole õnnestunud
kaasata.
Narva mnt Sillamäe linna lõik rekonstrueeriti 2017:
https://www.mnt.ee/et/ehitus/tallinn-narva-ja-sillamae-sadamaraudtee-kahetasandilise-ristmiku-ehituse-ja-sillamae-linna

Tööstusalade arendamist on toetatud 2007-2013 piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise meetme (ERF) vahenditest ja ENPI Eesti-LätiVene programmist ning jätkatakse toetamist 2014-2020 piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise infrastruktuuriinvesteeringute meetmest
(ERDF). Toetatud 2007-2013 meetmest: Narva Tööstuspark: 2018. aasta
lõpu seisuga kokku käivitatud neli tootmisettevõtet ja kaks logistikakeskust,
lisaks käivad ühe tööstusettevõtte ehitustööd. 2018 aastal välja arendatud
Narva Tööstuspargi 2 etapi taristu. Toetatud 2014-2020 PKT meetmest.
Jõhvi Äripark: Taristu välja ehitatud, 2018 aastal rajatud kaks
logistikakeskust jätkub Jõhvi Äripargi turundustegevus ja kruntide müük.
2018. a algas esimeste
hoonete väljaehitamine. Kohtla-Järve Tööstuspark: 2018 lõpu seisuga
enamus infrastruktuuri ehitustöid teostatud, finantseerimine osaliselt PKT
meetmest. Kiviõli Äripark: 2018 lõpu seisuga Kiviõli äripargi asukoha
muutmisega seotud toimingud. Planeeritud asukohas ei ole võimalik projekti
ellu viia kuna maa-ala altkaevandatud ning ilmnesid pinnase vajumised
ehitustööde alustamisel. Kokku sõlmitud invetseerimiskohustusega lepingud
26 ettevõttega. Investeeringu teostanud ettevõtete poolt on loodud ca 500 uut
töökohta.
Äriinkubaatorite rajamine Jõhvi ja Narva parkidesse: rahalisi vahendeid
inkubaatorite rajamiseks (va. projekteerimine) ei ole õnnestunud kaasata.
Narva Tööstuspargis pakub IVIA inkubatsiooniteenust rendipindadel.
Tegevus on ellu viidud 2017.aastal. Tegevus lõpetatuks lugeda.

Põlevkivitööstuse ja energiatootmise loodud lisaväärtus ja efektiivsus on kasvanud ning sektor teeb koostööd muude sektorite ettevõtetega

Analüüsitakse põlevkivi
kasutamise
väärtusahela
1.4.1 pikendamise võimalusi
(sh tekkinud
heitsoojuse ja jäätmete
taaskasutus)

Algatatud uuringud: Kaasaegsete põlevkivi termilise
KeM; kaastöötlemise protsessides (eelkõige tahke soojuskandja
vastutaja:
kasutamine) tekkivate produktide keemilise koostise uuring.
Põlevkivi
Põlevkivi ja teiste orgaaniliste materjalide koostöötlemine ja
Kompetentsik saadavate produktide omaduste uuring. Põlevkivitööstuses
eskus
tahke soojuskandja protsessi käigus tekkiva tuha
taaskasutamise uuring.

Töötatakse välja,
arendatakse ja
rakendatakse
KeM; kaaskaevandamisjäätmete,
1.4.2
vastutaja:
elektritootmise ja
MKM
õlitootmise parimat
võimalikku tehnikat
(PVT)

KeM koostöös MKMiga sai RITA programmist rahastuse
maapõueressursside uuringuteks, millest olulise osa moodustavad
põlevkivi väärindamise ja keskkonnamõju vähendamisega seotud
uuringud. Uuringud valmivad 2020. aastaks.

Kaevandamisjäätmete käitlemise PVT väljatöötamine,
arendamine ja rakendamine toimus Euroopa Liidu tegevuste
osana. Juunis 2016.a sai valmis maavarade (sh põlevkivi)
kaevandamisel ja töötlemisel tekkivate jäätmete
keskkonnaohutu käitlemise PVT viitedokumendi (BREF) eelnõu
(Management of Waste from the Extractive Industries) .
Projekt jätkub vastavalt ettenähtud tegevustele.
Eelnõusse paranduste ja täienduste tegemiseks läks palju aega
ja eelnõu vaadatakse ekspertgrupi poolt lõplikult läbi 2017.a
suvel. Seejärel see kinnitatakse ja eeldatavalt algab
kaevandamisjäätmete PVT arendamine ning rakendamine
aastal 2018. Kaevandamisjäätmeid tuleb vaadelda kui tuleviku
ehitusmaterjalide ressurssi.

Maapõueuuringutega seotud peamine rakendusasutus on alates 2017. aasta
algusest Eesti Geoloogiateenistus. 2018. aastal korraldati RITA tegevuse 1
„Strateegilise TA tegevuse toetamine“ rakendusuuring
„Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja
säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine” jätkuhankena
rakendusuuring „Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle
saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine“ . Projetkti eelarve on 243
000,40 eurot, mis ei ole täindav summa, vaid osa maapõueressursside

Uuendatud kaevandamisjäätmete PVT valmis 2018. a lõpus ja mis saab
tõenäoliselt kinnitatud 2019. aastal.
Jätkub põlevkivi elektri- ja õlitootmise PVT rakendamine.

Auvere elektrijaama
jääksoojuse
kasutamiseks luuakse
1.4.3
vesiviljeluspark
(kalakasvatus,
katmikalad)

Vaivara vald;
kaasvastutajad:
IVTA, Eesti
Energia,
Maaülikool,
Ida-Viru
Maavalitsus

Teave puudub

IVTA: 2018 aastal on Agropargi projekti elluviimine sisse kirjutatud Ida-Viru
maakonna arengustrateegiasse. 2018 aasta lõpu seisuga on koostamisel
teostatavus-tasuvus analüüs ja detailplaneeringu eskiislahendused. Loodud
on võrgustik projekti elluviimiseks. 2019 -2020 on planeeritud
detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise protsessi
läbiviimine ja maadega seotud küsimuste lahendamine.

SA Kutsekoda koostatud energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja
oskuste vajaduse prognoosi ehk OSKA raport toob välja, et valdkonna
Tõstetakse põlevkivi- ja
ettevõtetes töötab põhikutsealadel ca 11 500 inimest ja seega omab IdaTTÜ Virumaa Toimus VIII Põlevkivikonverents (19.11.16), osalejaid oli 185.
energeetikaettevõtete
Toimus "International IX Oil Shale Conference 2017" (15.-16.11.17), 189 Virumaa tööhõives olulist osa. Samuti toob raport välja selle, et tööjõu
kolledž; kaas- Viidi läbi kaks Mäeinseneride täienduskoolitused (21.1.4.4 töötajate
osalejat. Viidi läbi mäeinseneride täienduskoolitus (4.-6.10.2017),
vajadust mõjutab lähema 10 aasta jooksul tugevalt suur vanemaealiste
vastutaja:
23.01.2016, 11.-13.11.2016), kus osales 36 mäeinseneri üle
kvalifikatsiooni ja
osalejaid oli 30 üle Eesti.
töötajate osakaal valdkonna ettevõtetes – 40% põhikutsealadel hõivatutest
IVEK
Eesti.
pädevust
on 50-aastaseid või vanemad. Toimus X Põlevkivikonverents (16.11.18),
osalejaid oli 188 (60 erinevast ettevõttest/asutusest). Viidi läbi
mäeinseneride täienduskoolitused (23.-26.01.2018,
Jaanuaris 2017 jõustus uus maapõueseadus, millega muudeti
mh põlevkivi kaevandamise mahu piiramise süsteemi. Uue
regulatsiooni järgi jääb põlevkivi kaevandamise aastamäär 20
miljonit tonni kehtima. Põlevkivi kaevandamise aastamäär
jagatakse sarnaselt varasemale ettevõtete vahel. Ettevõte ei
Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste
tohi talle antud põlevkivi kaevandamise aastamäära temale
muutmise seadusega (660 SE; vastu võetud 05.12.2018; RT I, 22.12.2018, 1)
antud maavara kaevandamise lubade alusel kaevandades
muudeti, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ettepaneku alusel,
ületada. Kui põlevkivi kaevandaval ettevõtetel on rohkem kui
keskkonnatasude seaduse § 551 lõiget 11, mille kohaselt hakkavad alates
üks maavara kaevandamise luba, siis see, kuidas ettevõte
2020. a I kvartalist saama 0,08 eurot ühe kaevandatud põlevkivi tonni eest
jagab talle antud aastamäära talle antud kaevandamislubade
Analüüsitakse põlevkivi
need kohalikud omavalitsused, kus asuvad põlevkivi termilise töötlemisega
vahel, jääb ettevõtte otsustada. Oluline on, et loas määratud
ressursi jagamise
vedelkütust või elektrienergiat tootvad käitised. Selle muudatuse kohaselt
kaevandamise maksimaalsest aastamäärast rohkem ettevõte
regulatsiooni, et
laekub alates 2020. a kohalike omavalitsusüksuste eelarvetesse (peamiselt
kaevandada ei tohi. Loas olev kaevandamise maksimaalne
soodsatel
aastamäär on üldjuhul määratud keskkonnamõju hindamise Tegevus jätkus 2017. a ja MKM on selle osas kujundanud ettepanekud, Ida-Virumaa KOV-d ja Viru-Nigula vald Lääne-Virumaalt), kus asuvad
1.4.5 turutingimustel oleks
KeM
mida arutatakse edasi 2018. a.
põlevkivitööstused, kokku täiendavalt 1 643 tuh eurot. Lisaks täiendati sama
alusel. Ettevõte võib talle antud põlevkivi kaevandamise
võimalik teostada
paragrahvi lõikega 61 ja selle kohaselt kantakse alates 2020. a I kvartalist
aastamäära või osa sellest võõrandada teisele isikule, kellel on
täiendavaid
põlevkivi lend- ja koldetuha tonni kõrvaldamise saastetasust 0,08 eurot ühe
juba maavara kaevandamise luba või kes seda taotleb.
investeeringuid
kõrvaldatud tonni eest kõrvaldamise asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse
Ettevõte võib talle antud põlevkivi kaevandamise
õlitootmisse
eelarvesse. Selle muudatuse kohaselt saavad Ida-Virumaa kohalikud
aastamäärast ka loobuda ning sellisel juhul paneb
omavalitsused kokku lisaks 823 tuhat eurot. Nende kahe muudatuse
Keskkonnaministeerium aastamäära enampakkumisele. Lisaks
koosmõjuks on hinnatud 2 466 tuh eurot. KOV-d saavad selle raha eest
on maapõueseaduse alusel kaevandada alla 20 miljoni
vähendada põlevkivitööstusest tulenevaid keskkonnahäiringuid ja
piirmäära kaevandatud varu tagantjärele. Selleks peab
parandada kohalikku elukeskkonda.
ettevõte esitama loa andjale taotluse. Tagantjärele
kaevandatav määr lisandub ettevõttele antud aastamäärale.
Tänaseni ei ole ükski põlevkivi kaevandavatest ettevõtetest
oma aastamäära täis kaevandanud. Täiendavalt valmis
detsembris 2016 Rahandusministeeriumi eestvedamisel
põlevkivisektori optimaalse tasustamise analüüs, milles tehti
1.5 Piirkond on atraktiivsem turistidele

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

Aruanne 2017. vastavalt strateegiale. PATEE, PKT ja 30miles projekti
toel.
1)Tootearendus: klastripartnerite koostöös leiti Ida-Virumaa turismile
IVEK: Valmis turismiklastri turuvajaduste analüüs ja uus
selgelt eristuv oma fookus ja Ida-Virumaad arendatake ning
tootearendus-turundusstrateegia perioodiks 2016- 2019, mille turundatatkse edaspidi Seiklusmaana
alusel taotletakse toetust PKT programmist. Algas INTERREG Käivitus keskne tootearendus. Arenguprogrammi tulemusel arendati
CB projekti 30MILEs elluviimine (väikesadamate võrgustik
välja 11 uut seiklustoodet
Helsinkist/Tallinnast idas) ning PATEE projektide elluviimine. 2)Turundus
Toetatakse Ida-Viru
MKM; kaas- Partnerlus 41 partnerit jaan.2017. Meediakajastusi ca 30.
• Toimus 11 kampaaniat. 7 siseturul, 2 Soome ja 2 Vene turul
turismiklastri
vastutajad:
2)Tootearendus-turundus. Valmis 47 tuhat trükist ja 49 videot. • Toodeti üle 20 tuhande trükise, 5 talvevideot
strateegias toodud
IVEK ja kõik
Ööbimiste arv kasvas 6% võrreldes 2015.a-ga. Kokku oli
• Toimus 14 erinevat turundusüritust.
tegevuste elluviimist
klastri liikmed 2016.a. majutatute ööbimisi 365 993 (kõigi aegade
3)Juhtimine ja töökorraldus
rekordaasta). MKM: Ida-Viru turismiklastri strateegia
• Seisuga dets.2017 on 50 partnerit • Kaasatud PKT projekti raames
eesmärkide saavutamist toetab lisaks PATEE programmile
(552 500 eur) • Meediakajastusi on 30 tk;
(2017-2020 perioodi PATEE maht 157 659 eurot) EASi
KOKKUVÕTTES: Ida-Viru ööbimiste arv on hakanud jõudsalt kasvama.
Turismiarenduskeskuse poolt rakendatav „Turisminõudluse
2018 jaan-märts võrreldes 2017.a. sama periood on ööbimised
suurendamise programm“
kasvanud 23%, s.h.siseturg 20%, Soome turg 10% ja Vene turg 31%.
Paranenud on Ida-Virumaa maine ja uus kuvand Seiklusmaa Ida-Viru on
saanud turismiringkondadelt (ETFL turismitegu 2017 nominent) väga
positiivset tagasisidet.
RM, MKM;
Toetatakse
Turismiobjektide ja –atraktsioonide väljaarendamiseks on
Turismi arengukava tegevused kajastuvad viidatud arengukava 2017.
kaasturismiobjektide ja olnud võimalik toetust taotleda pereturismi atraktsioonide
aasta aruandes. Turismiobjektide ja –atraktsioonide väljaarendamiseks
vastutajad:
atraktsioonide
toetusmeetmest ning PKT Ida-Viru maakondliku strateegia
on olnud võimalik toetust taotleda pereturismi atraktsioonide
teised
väljaarendamist
raames
toetusmeetmest ning PKT Ida-Viru maakondliku strateegia raames
Toetatakse veeliiklust ja osapooled
Turismi arengukava tegevused kajastuvad viidatud arengukava 2017.
MKM
4 milj. eurot. Eesti-Läti väikesadamad.
sadamate
aasta aruandes. https://www.mkm.ee/et/arengukavad
väljaehitamist
MKM: Eesti Raudtee poolt korraldatava vaksali hoone
rekonstrueerimise hange on lepingu ootel. Vastavalt Eesti Raudtee
sisemisele korrale kuuluvad suuremahulised lepingud nõukogu poolt
MKM: otsus toetada Raudteepeatuste meetmest Narva ja
heakskiitmisele, seetõttu ootab EVR kuni 07. märtsini, mil toimub
Jõhvi raudteejaamadega seotud projekte. Rekonstrueeritud
nõukogu korraline koosolek, misjärel saab lepingu alla kirjutada ja tööle
Rekonstrueeritakse
lõik Jõhvi linna Kooli tänavast, rajatud autoparkla ja
asuda. Narva linna poolt korraldatava bussijaama välise ala
ning kujundatakse
bussipeatus, rajatud tänavalt kõnnitee raudtee perroonini
Narva LV,
rekonstrueerimine venib. Leping on töö teostaja poolt üles öeldud,
atraktiivseteks äri- ja
(Jõhvi VV 705 220 eurot, sh riigi toetus 284 890 eurot).
Jõhvi LV;
võimalik kohtuvaidlus. Narva Linn: Narva linn valmistab ette uut hanget
turismiobjektideks
Projekteeritud on Narva linna bussi- ja raudteejaama
kaasvastutaja:
bussijaama välimise osa rekonstrueerimiseks. 2017 aastal alustati
Narva ja Jõhvi
territoorium. Narva raudteejaama ja bussijaama õueosa
MKM
bussijaama territooriumi rekonstrueerimise ja varikatuse ehitamisega,
raudteejaamade
ehitusmaksumuseks kujuneb ca 1 224 000 eurot.
tehtud on varikatuse vundamendi tööd, teede aluse tööd, paigaldatud
hooned
Vaksalihoone on Eesti Raudtee vara, Eesti Raudtee on projekti
välisvalgustid. Aasta lõpuks on valmis vaksali hoone ehitushange, mis on
partner ja vastutab vaksalihoone renoveerimise eest. Projekti
avaldatud riigihangete registris. 2017 aasta kogukulud moodustasid
kogusumma on ca 1 830 000 eurot.
410415 (sh toetus 317756) eurot. Jõhvi Vald: Raudteejaama platvormile
paigaldatud reaalaja infotabloo rongi- ja bussiaegade osas, teostatud
märgistus-tööd Kooli tänaval.
Narva ja Narva-Jõesuu
arendatakse välja ostuMKM: Tegevusse panustavad EAS-i Turismiarenduskeskuse
Turismi arengukava tegevused kajastuvad viidatud arengukava 2017.
MKM
ja terviseturismi
poolt rakendatav „Turisminõudluse suurendamise programm“ aasta aruandes.
sihtkohaks

Toimus turismiklastri strateegias planeeritud arenguhüpe vastavalt
"Turismiklastri tootearendus- ja turundusstrateegiale 2016-2019" PKT ja
30miles projekti toel.
1)Tootearendus: Seiklusmaale uute seikluste loomine ning selleks Parim Uus
Seiklus konkursi läbiviimine. Konkursile laekus 4 seiklust.
2)Turundus
• Toimus 11 kampaaniat. 7 siseturul, 2 Soome ja 2 Vene turul
• Toodeti üle 10 tuhande trükise,
• Toimus 14 erinevat turundusüritust.
3)Juhtimine ja töökorraldus
• Seisuga dets. 2018 on 50 partnerit. • Elluviimisel PKT projekt (552 500 eur)
• Meediakajastusi on 30 tk;
KOKKUVÕTTES: Ida-Viru turistide ja ööbimiste arv tegi arenguhüppe: 33500
turisti rohkem kui 2017 a (+15%, Eesti keskmine +1%); 55000 ööbimist
rohkem kui 2017 a (+14%, Eesti kesmine +2%). Peamiselt siseturu arvel,
ühtlaselt kõigis kuudes.
Ida-Virumaa maine ja uus kuvand Seiklusmaa Ida-Viru on saanud
turismiringkondadelt väga positiivset tagasisidet ning turismiklastri
koordinaator Kadri Jalonen sai ETFL-lt nn Eesti turismioskari : Parim
Turismiedendaja 2018.
Turismi arengukava tegevused kajastuvad viidatud arengukava 2018. aasta
aruandes. Viiakse ellu toetatud PKT projekte. Pereturismi atraktsioonide
toetusmeetmest Ida-Virumaa projekte ei toetatud ning taotlusvoorud
edaspidi ei jätku.
Turismi arengukava tegevused kajastuvad viidatud arengukava 2018. aasta
aruandes.

Projekti "Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus" aruandlusaasta
tegevused olid keskendunud Narva bussijaama territooriumi
rekonstrueerimisele, vaksali hoone ehitustöödele ning uue hanke Narva
bussijaama varikatuse ehitamiseks ettevalmistamisele. Narva linn:
2018.aastal on edukalt lõpetatud Narva bussijaama territoriumi ehitustööd
v.a. bussijaama varikatus. Hange Narva bussijaama varikatuse ehitamiseks
avaldatud 24.11.2018. AS Eesti Raudtee: Narva vaksalihoone
rekonstrueerimistööd on lõpetatud. Kasutusluba on väljastatud 8.02.2019.
Jõhvi vald: Alustatud läbirääkimisi AS Eesti Raudteega Jõhvi vaksalihoone
valla poolt kasutusele võtmise või omandamise tingimuste
väljaselgitamiseks.

Turismi arengukava tegevused kajastuvad viidatud arengukava 2018. aasta
aruandes.

Viiakse ellu Ida-Virumaa
programmi tegevus "Ida- RaM; SA
Eesti
Viru maakonna
1.5.6
piirkondade
Kaevanduskonkurentsivõime
muuseum
tugevdamise toetuse
2.

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

Toimub taotluse ettevalmistamine

Luua mitmekesine ja aktiivset elustiili võimaldav elukeskkond

2.1. Transporditingimused ja liikumisvõimalused maakonnas on paranenud
Regionaalse
ühistranspordi
korraldamiseks
2.1.1 moodustatakse
MKM
ühistranspordikeskus
või viiakse see tegevus
Maanteeameti alla

Maakondliku ühistranspordi ümberkorraldamise ja järelevalve
ülesannete osas plaanitakse ühistransporti korraldava pädeva
asutuse ülesanded üle anda maavalitsustelt piirkondlikele
ühistranspordikeskustele.

Tihendatakse kohalikku
2.1.2 reisirongiliiklust Tapa- MKM
Narva liinil

Ei ole teostunud

Arendatakse IdaVirumaa jalgrattateede
võrgustikku, sh
KOV; kaas2.1.3
ehitatakse välja Narva vastutaja: RM
ja Narva-Jõesuu
vaheline kergliiklustee

Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku
rajamise projekteerimine. LPA projekt. Jalgrattateed Narvas,
Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jalgrattatee
pikendamine kuni Peeterristini. Rahastusotsus Ida-Virumaa
linnapiirkondade jätkusuutliku arengu programmist
Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonnas Kohtla valla projektile
„Järve küla jalg- ja jalgrattatee rajamine“, ERF toetus 176
815,35 eurot

Tallinna maantee
rekonstrueerimine
2.1.4 Narvas ja Narva linna
sissesõidu ilme
muutmine

Narva LV: Läbi viidud hange ja sõlmitud leping Tallinna mnt
Narvas rekonstrueerimiseks Rahu tänavast ringristmikuni
Puškini tänaval Narva linna enda eelarvelistest vahenditest.
MKM: Narva linn esitas rahastustaotluse TJAle 30.12.16

2.2.

MKM; kaasvastutaja:
Narva LV

Elamistingimused maakonnas on paranenud ning linnakeskkond atraktiivsemaks muutunud

2017.a moodustati MTÜ Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus. Suund
Moodustatud MTÜ Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus alustas tööd
tulevikus piirkondliku ÜTK moodustamiseks või Ida-Virumaa ÜTK
1.jaanuaril 2018.a. ja kontor asub Jõhvis. Koos juhatuse liikmetega oli aasta
laienemiseks selliselt, et hakataks korraldama ka linnade (Narva, Kohtlalõpus töötajaid 4. Tegevus lõpetatuks lugeda.
Järve, Sillamäe) liiniveo hankeid ja sõitjate vedu

Tallinna ja Narva vahel on reisijate arv aastaga enam kui kahekordistunud.
Olemasolevast rongipargist enam ei piisa täiendavaks liini tihendamiseks,
2017. a detsembris lisati täiendav ekspressrongi paar Tallinn-Narva
mistõttu tuleb soetada ronge juurde. 2018. aastal teostati töid Kabala-Sonda
liinile.
jaamavahel ja Narva ooteplatvorm rekonstrueeriti. Projekti lõppedes 2020.
a lõpus tagatakse 66% Tallinn-Narva raudteelõigust reisirongidele kiirus 135
km/h.
Narva linn: 2018. aastal projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede
Kohtla-Järve Linn: rahastusotsus Ida-Virumaa linnapiirkondade
võrgustiku rajamine, I etapp" raames on sõltuvalt teekatte seisukorrast välja
jätkusuutliku arengu programmist (IV LPA) Jõhvi/Kohtla-Järve
vahetatud kulunud katend või teostatud rekonstrueerimistööd. Teostatud
linnapiirkonnas Kohtla-Järve linna projektile "Ahtme mnt kergliiklustee
markeerimistööd, reguleeritud sidekaevude kõrgust, paigaldatud
rajamine" ERF toetus 203133,22 eurot, omafinantseering 35847,05
liiklusmärgid ja muud liiklusohutuse taset tõstvad elemendid. Rajatud on
eurot. IV LPA projektide projekteerimistööd: "Metsapargi
uued kergliiklusteed ning tänavavalgustus. Kohati on muudetud ka
kergliiklussõlme rajamine" summas 74760 eurot, "Ahtme keskuse
liikluskorraldust tagamaks kergliiklejatele ohutumat liiklemist. Projekt näeb
väljaarendamine" summas 44 232 eurot. Narva-Jõesuu Linn: On
ette 15,1 km pikkuses uute jalgratta- ja jalgteede lõikude ehitamist ning 21,4
koostatud Narva-Jõesuu linna territooriumil kergliiklusteede projektid,
km pikkuses olemasolevate kergliiklusteede kohandamist arvestades kõiki
on läbi viidud ehitus-hanked. Kergliiklusteede ehitus-tööd on
kergliiklejate vajadusi. Projekti II etapi (Narva-Narva-Jõesuu ning Peeterristiplaneeritud 2018. Narva Linn: 2017 aastal jätkas Narva linn
Tõrvajõe kergliiklusteed) raames on sõlmitud isiklikud kasutusõiguse
projekteerimistöödega mille kulud moodustasid 184508 eurot Narva
seadmise lepingud. I ja II etapi 2018. aasta kulud moodustasid ligikaudu 3,3
linna eelarvest. 2017 aastal Narva LV esitas EASi projekti põhitaotluse I
miljonit eurot. Sillamäe linn: Geoloogia kergliiklustee (jalakäijate- ja
etapile (Narva linna sisesed teed) ja sõlmis ehitustöödega seotud
jalgrattatee). Kogumaksumus 277 772,35 eurot)
lepingud. Esitati EASi projekti põhitaotlus I etapile. Sõlmiti I etapi
Lev Tolstoi tänava rekonstrueerimise II etapp (jalakäijate- ja jalgrattatee).
ehitustöödega seotud lepingud. Jõhvi Vald: Jõhvi linnas rajati uus
Kogumaksumus 594 975,54 eurot. Jõhvi vald: Alustati Ida-Virumaa
tänavalõik (nn Puru tee läbimurre), mille servades ehitati välja ka
linnapiirkondade jätkusuutliku arengu programmist (IV LPA) toetatava Jõhvi
kõnniteed. Paranes kergliiklusvõimaluste kvaliteet Jõhvi linna lõunaosas
kesklinna promenaadi pikenduse I etapi ehitustöid, mis viiakse lõpuni 2019.
ja Jõhvi ühenduses Kohtla-Järve Ahtme linnaosaga.
a. Teostati promenaadi pikenduse II etapi projekteerimistöid, ehitustööd on
Narva LV on teatanud, et projekti täielikuks realiseerimiseks 6 mln.
eurost EL osalusest ei piisa. VV otsustas (jõustunud 19.02.2015 nr 93)
Projekti realiseerimine on veninud, kuna Narva LV poolt tellitud esialgne
eraldada täiendavad vahendid projektile summas 2,9 mln. eurot.
projekt vajas ekspertide ehinnangul korrigeerimist. Toimub
Projekti kehtiv EL osalus 8 976 398,87 eurot.
ümberprojekteerimine
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3200/2201/8009/38klisa.pdf#

Arendatakse ja
koordineeritakse
2.2.1 riiklikult toetatud
elamuehitust ning
elamufondi

Eluasemelaenude tagatisi väljastatakse pankadele, juba kehtivad
MKM: Elamufondi arendamise toetuse andmise tingimused on tingimused vastavad vajadustele. Koostöölepinguid on uuendatud 2017.
väljatöötamise lõppjärgus. 2017 aastaks on eraldatud 2,5 milj. aastal ning regionaalse erisuse vajadust ei ole pangad välja toonud.
eurot.
Korterelamute rekonstrueerimistoetuses on Ida-Virumaa taotlejatele
loodud erisus – nad saavad 10% kõrgemat toetust

MKM

Narva kindlus
arendatakse välja
kindlusarhitektuuri
2.2.2
ajalugu tutvustavaks
rahvusvaheliseks
külastuskeskkonnaks

Narva LV: Ajavahemikus kuni 2020 hõlmab projekt 3 osa.
Esimene - Narva linnuse restaureerimine
multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks. Teine - Honori
KuM; kaasbastioni restaureerimine ja turismiatraktiivseks muutmine
vastutajad: SA (kogumaksumus on ligi 3.5 mln eurot km-ta). Kolmas osa
KuM toetab Narva Muuseum SA välisprojekti "Narva kindluse
Narva
algab 2018. aastal ning sisaldab esimesed tööd Gloria bastioni väljaarendamine" omafinantseeringut. RES lisataotlused on esitatud
Muuseumid, restaureerimiseks. Gloria bastioni restaureerimistööde
aastani 2022.
Narva LV
maksumus on ligi 9.7 miljonit eurot km-ta. Alates aastast 2018
restaureeritakse Narva kindluse ülejäänud restaureerimata
osad. KuM: 2015-2016 kulud 486 259 eurot, taotlus RES-i 1
500 000 eurot.

Tasutakse Narva
Aleksandri kiriku
2.2.3
renoveerimistööde
laenumakseid

KuM; kaasvastutajad:
Muinsuskaitseamet,
Narva LV

KuM: aastatel 2015-2016 tasutud 203 001 eurot. Planeeritud
(2017-2020) 282 013 eurot

Renoveeritakse Narva
Raekoja hoone ning
KOV; kaasNarva LV: Valminud on Raekoja ja raamatukogu ning nende
2.2.4
elavdatakse selle
vastutaja: RM lähialade detailplaneering eskiis
ümbrus (vana kesklinn)

Toetatakse
esmatarbekaupade ja
2.2.5
teenuste
kättesaadavust

Aleksandri kiriku renoveerimistööde laenumaksed on tasutud.

Ülevaade 2018 teostatud tegevustest: KOV elamufondi arendamise
toetusmeede on käivitunud. 2017. a. jõustus määrus „Kohaliku omavalitsuse
üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse
andmise tingimused ja kord“. Sellega toetame KOV üürielamute ehitamist ja
rekonstrueerimist. Ida-Virumaa KOVid saavad lisapunkte. Ida-Virumaa
KuM toetab välisprojekti "Narva kindluse väljaarendamine"
omafinantseeringut, mis on EASi PKT meetmest rahastatav projekt, mis sai
positiivse rahastusotsuse 2016. aastal. Projekti maksumus on 4 788 483
eurot. EASi toetus on 3 543 774,47 eurot ja 1 244 709 eurot on
omafinantseering. Projekti viiakse ellu perioodil 2016 - 2019.
2018. aastal toimusid Narva linnuse konvendihoone idatiiva
rekonstrueerimistööd ning uue püsinäituse loomine. Uue sisuga linnus
avatakse juulis 2019.
2018. a alustati ka uut alamprojekti „Kristervalli bastioni restaureerimine,
Läänehoovi ümberehitamine ja külastuskeskkonna loomine“ (rahastatakse
ENPI/Eesti-Venemaaa programmist).
RES lisataotlused on esitatud aastani 2023 omafinantseeringu katmiseks:
1. Kristervalli bastioni restaureerimine, Läänehoovi ümberehitamine ja
külastuskeskkonna loomine – 2020. aastaks summas 149 393 eurot ja 2021.
aastaks summas 82 757 eurot.
2. "Narva vanalinna ja linnuse ühendamine" üle Peterburi maantee viinud
ajaloolise jalakäijate silla rekonstrueerimisega - 2020. aastaks summas 65
000 eurot ja 2021. aastaks summas 41 230 eurot.
3. Honor bastioni restaureerimine ja külastuskeskkonna loomine - 2020.
aastaks summas 200 000 eurot, 2021. aastaks summas 200 000 eurot ja
2022. aastaks summas 300 000 eurot.
4. Gloria bastioni restaureerimine ja külastuskeskkonna loomine - 2020.
aastaks summas 200 000 eurot, 2021. aastaks summas 150 000 eurot ja

Aleksandri kiriku renoveerimistööde laenumaksed on tasutud.

2018 aastal "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" raames:
jätkati projekteerimistööde teostamist; koostati finantsanalüüsi; läbiviidud
2017 aastal "Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" raames:
riigihange "Narva Raekoja hoone ning Raekoja platsi lähitänavate
jätkati projekteerimistööde teostamist; läbiviidud on Raekoja platsi
põhiprojekti ekspertiis", mille tulemuseks sõlmiti töövõtuleping põhiprojekti
projekteerimisaegse ja ehitusaegse autorijärelevalve teenuse ostmise
ekspertiisi teostamiseks; teostati põhiprojekti ekspertiisi ning selle alusel
riigihanke ja on sõlmitud töövõtuleping; teostati Narva raekoja esise
täiendati põhiprojekti; EHR-i esitati ehitusloa taotlus; koostatud ehitustööde
platsi arheoloogilised eeluuringud. 2017. aasta kulud moodustasid 25
eelhinnang; Narva Linnavolikogu otsusega kinnitati projekti oma- ja
569 eurot.
sildfinantseering; RTK-sse esitatud põhitaotlus projekti rahastamiseks; 2018.
aasta kulud moodustasid 1848 eurot NLAÖA eelarvest.

Läbi viidud uuring heade praktikate osas kombineeritud
RM; kaasteenuste (sh. esmatarbekaubad ja teenused) osutamisel
Toetusmeetmeid välja ei töötatud.
vastutaja: EAS keskustest kaugemal. ("Teenuste uuenduslikum ja säästlikum
korraldamine toimepiirkondade keskuste tagamaal")

Eraldi toetusmeetmeid esmatarbekaupade ja teenuste kättesaadavuse
parandamiseks tegevuskava perioodil välja ei töötata. Tegevus lõpetatuks
lugeda.

Kaalutakse
erivajadusega ja
toimetulekuraskustega
inimeste kodude
turvalisemaks
muutmist.
Korrastatakse ja
2.2.6 puhastatakse ohtlikud
kütteseadmed,
vahetatakse välja
vananenud
elektrijuhtmed ja
–kilbid, vajadusel
paigaldatakse
kodusprinklersüsteem

Ehitatakse uued
sotsiaalmajad või
2.2.7
renoveeritakse
sotsiaalkorterid

SoM; kaasvastutajad:
KOV-d,
Päästeamet

KOV

SoM ettepanek 2016 a. seire käigus: muuta tegevuse 2.2.6
vastutajat. Vastutajad/eestvedajad peaksid olema kohalikud
omavalitsused, mitte Sotsiaalministeerium.
Sotsiaalministeerium on välja töötamas sotsiaalhoolekande
seaduse muudatust, mille kohaselt tekib kohalikel
omavalitsustel toimetulekutoetuse määramisel kaalutlusõigus
võtta osadele leibkondadele toimetulekutoetuse määramisel
seaduses sätestatud piirmäära ulatuses arvesse ka
eluasemekulusid, mis on vältimatud ja tulenevad õigusaktist
või ohust inimeste tervisele või elule. Seirearuande
koostamise protsessis otsustati: eemaldada tegevus sellisel
kujul tegevuskavast, kuna tegevus ei ole Ida-Virumaa
spetsiifiline. 2017. aasta jooksul selgitada täiendav vajadus ja
võimalused Ida-Virumaa tegevuskava täiendamiseks IdaVirumaa spetsiifiliste oluliste toimetulekuraskustega inimeste
Renoveeriti 1 sotsiaalkorter, paigaldatud õhksoojuspump
(Illuka VV 5208,78 eurot); Rekonstrueeriti sotsiaalmaja Kaare
7, Jõhvi esine sissesõidutee ja parkla, hoonesse rajati saun ja
uus dušinurk. Nimetatud tööd on tehtud valla
omavahenditest, riigieelarvest toetust saadud ei ole.
Renoveeriti üks sotsiaalkorter (Jõhvi VV 21 000 eurot);
Renoveeriti sotsiaalkorter aadressil Järve küla 7a-17 Kohtla
vald (Kohtla VV 456 eurot); Sillamäe linna munitsipaalkorterite
remont (Sillamäe Linnavalitsus 20148 eurot). Vahendid
perioodiks 2017-2020 planeeritud - Jõhvi Vallavalitsus 203 333
eurot ja Sillamäe Linnavalitsus 8000 eurot.

Luuakse ning ehitatakse
välja ujumis- ja
supluskohad ning
KOV; kaaspaadisadamad ja
2.2.8
vastutaja:
veeskamiskohad.
Päästeamet
Lammutatakse ohtlikud
hüppetornid ja
paadisillad

Koostatud Kuningaküla väikesadama DP (supluskoht, slipp,
parkla) (Illuka Vallavalitsus 3600 eurot); Toila sadamas
teenuste ja tingimuste parendamine – rajati sadamasse
administratsioonihoone, ehitati uus külaliskai ja parendati
tingimusi terves sadamas (Toila VV 280 000 eurot). Toila VV
planeeritavad investeeringud perioodil 2017-2020 - 2100000

Viiakse ellu Ida-Virumaa
programmi tegevus
"Tühjenevate
2.2.9 korterelamute
RaM; KOVid
probleemistiku
lahendamise
toetusmeede"

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

2.3. Keskkonnaseisund on paranenud

Tegevus on tegevuskavast eemaldatud.

Tegevus on tegevuskavast eemaldatud.

Narva linn: Munitsipaalühiselamute (Energia tn 4 ja 6, Kreenholmi tn 32 ja
40; Rakvere tn 91, Viru tn 3, Vestervalli tn 17, A. Puškini tn 26 Narvas) ja
nendes asuvate eluruumide renoveerimine, kokku 385 704,78 eurot (linna
Sillamäe Linn: sotsiaalteenuseks kasutava munitsipaalkorterite remont eelarve vahendid). Narva Jõesuu: KredEx otsustas toetada meetmest
(Sillamäe LV 2469 eurot), Kajaka tn 16 elumaja välisukse vahetamine
„Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele“
(Sillamäe LV 2080 eurot), Kajaka tn 20 elumaja elektrisüsteemi
Narva-Jõesuu taotlust sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud elanikele
renoveerimine (Sillamäe LV 11260 eurot)
üürielamu ehitamiseks. Projekti kogumaksumuseks on 1 200 000 eurot,
millest KredEx toetus moodustab 50% ehk siis 600 000 eur. Sillamäe Linn:
sotsiaalteenuseks kasutava munitsipaalkorterite remont (Sillamäe LV 13
583,46 eurot)
Toila vald: vajadus uue jahisadama projekti toetuse järele on kasvanud, kuna
Toila vald: esitatud projektitaotlus Piirkondade Konkurentsivõime
iga-aastane akvatooriumi süvendamine on halvanud valla sadamaosa
Tugevdamise programmi, saadud positiivsed hindepunktid, kuid
eelarve ning mis ei lõpe enne, kui on rajatud uus jahisadam Pühajõe
vahendite lõppemise tõttu ei osutunud rahastatuks. Oluline suunata
suudmeala paremkaldale. Sadamategevuse purjejahtide teenindamiseks
lisavahendeid Ida-Viru PKT programmi (3 positiivse hindetulemuse
võib õige pea välistada. 2018. aastal realiseeritud PRIA kalandusfondi
saanud projekti jäi rahastamata). 1785000 (85%). Narva Jõesuu linn: on projekt „Toila kalasadama tolmuvabaks muutmine”, maksumusega 164 750
koostatud Narva-Jõesuu linna sadama ehitusprojekt (linnakai, slipp 30,0 eurot. Narva-Jõesuu linn: Projektiga „Narva-Jõesuu linna sadama
m, parkla 32 kohta, tankimisseade, jahtide hoiuala, sadamahoone,
rekonstrueerimine“rekonstrueeriti ja heakorrastati sadama territoorium,
ujuvkai 54,0 m, sadamahoone ja rajatiste teenindamiseks vajalikud
ehitati ujuvkai, slipp, välisvalgustus, parkla, jahtide hoiuala, paigaldati
tehnovõrgud, välisvalgustus). Viidi läbi ehitus-hange kuid jäi eduka
istepingid, lipumastid, urnid, rattahoidik. Sadamas loodud tingimused
tulemuseta.
joogiveega, elektrienergiaga ja kütusega varustamiseks, võetakse vastu
sorteeritud olmeprügi, fekaalvett, pilsivett ja õlijäätmeid. Meetme „Ida-

Tegevus lisati tegevuskavasse 2018.

RM Riigivara osakond on ette valmistamas näidisprojekti, mille tulemustest
lähtutakse toetusmeetme kujundamisel.

Koostatakse
meetmeprogramm ja
tegevuskava Ida2.3.1 Virumaa
KeM
põhjaveeseisundi
parandamiseks ja
kestlikuks kasutamiseks

Keskkonnaministeeriumil on valminud meetmeprogramm
ning koostatud tegevuskava põhjaveekogumite kaupa.
Tegevuskavas on määratletud nii tegevuste vastutajad kui ka
maksumused ning hinnatud on iga tegevuse efektiivsust.
Meetmeprogramm ja tegevuskava on seotud Ida-Eesti
veemajanduskavaga 2015-2021. Meetmeprogramm on
koostatud 6 aastase perioodi peale ja tegevuskava on
koostatud iga aasta kohta. Igal aastal vaadatakse
meetmeprogramm ja tegevuskava üle, kaardistatakse selle
täitmine, vajadusel dokumente täiendataks või muudetakse.

2017 a viidi meetmeprogrammist läbi järgmised uuringud Ida-Virumaa
põhjaveekogumites: Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja
arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumites nr 5, 6, 7
ja 27. 2017, EGK, KIK projekt. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini ja
Ida-Viru põhjaveekogumi omavahelise seose väljaselgitamine ohtlike
ainete koormusallikate ja päritolu kaudu. 2017, EGK, KIK projekt.

Töötatakse välja
KeM; kaas2.3.2 põlevkivi väliskulu
vastutajad:
arvestamise metoodika MKM, RM

2016. aastal alustati Eesti keskkonnakasutuse välismõjude
rahasse hindamise analüüsiga, mille peamine eesmärk on
keskkonnakasutusest (sh põlevkivitööstuse) ühiskonnale
tekitatava kulu õiglane kompenseerimine või selle
vähendamine. Väliskulude hindamise metoodika ja
konkreetsed poliitikasuunised keskkonnatasude regulatsiooni
muutmiseks valmivad 2018-2019. Detsembris 2016 valmis
Rahandusministeeriumi eestvedamisel põlevkivisektori
optimaalse tasustamise analüüs, mille alusel plaanitakse
täiendavalt parendada põlevkivi kaevandamise tasustamise
süsteemi, et tagada põlevkivitööstuse jätkusuutlikkus

Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi I
etappi viidi läbi kogu 2017. a jooksul. Aastal 2018 jätkatakse II etapiga,
mille alusel kujundatakse lõplik kontseptsioon. Põlevkivi tasustamise
uuringu alusel esitati VV-le ettepanek elektriks ja õliks kasutatava kivi
erinevaks tasustamiseks ja jaotussüsteemi muutmiseks. Ettepaneku
alusel juhib muudatuste protsessi RaM.

Põlevkivi kaevandmise
ja kasutamisega
kaasnevate
keskkonnast tingitud
negatiivsete
2.3.3
SoM
tervisemõjude
kaardistamine ja
leevendusmeetmete
väljapakkumine mõjude
vähendamiseks

Aastatel 2014–2015 viidi Terviseameti tellimusel läbi põlevkivi
kaevandamise ja töötlemisega seotud tervisemõju uuring
(kaasatud TÜ, SoM, KeM). Põlevkivisektori tervisemõjude
uuringu tulemused näitavad, et Ida-Virumaa elanike tervislik
seisund on mitmete näitajate poolest halvem kui mujal Eestis.
Konkreetsete leevendusmeetmetena on lähiajal kavas
tervisenäitajate monitooring Ida- ja Lääne-Virumaal, põlevkivi
kaevandamisest ja töötlemisest tingitud negatiivse sotsiaalse
mõju (sh mõju tervisele) hindamine ja vähendamiste
võimaluste analüüs

Terviseameti poolt esitati KIK-ile 2017 taotlusvooru projekt "Metoodika
väljatöötamine ja rakendamine välisõhuseisundi ning lapseea astma ja
teiste allergiahaiguste vahelise seoste leidmiseks põlevkivitööstusest
mõjutatud aladel", mis on lisatud KIK-i rahastatavate projektide
nimekirja. Koostatud on uuringute lähteülesannete eelnõud:
„Ordoviitsiumi ja Kvaternaari põhjaveekihtidest vett ammutavate
ühisveevärkide joogivee uuring võimalike põlevkivitööstusest
tulenevate kemikaalide osas“ ja „Individuaalsete puurkaevude ja
salvkaevude veekvaliteedi täiendav uuring“. Läbi on viidud
taustauuringud ning esitatud projekti taotlus finantseerijale (KIK), et
uuringutega saaks alustada 2018. aastal.

2018 a viidi meetmeprogrammist läbi või alustati järgmiste
hüdrogeoloogiliste uuringutega Ida-Virumaa põhjaveekogumites: 1) 2018 a
viis EKUK OÜi läbi uuring "Kvaternaari põhjaveekihtidest moodustatud
põhjaveekogumites ja maapinnalt esimestest aluspõhjalistest
põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ohtlike ainete sisalduse
uuring", mille käigus uuriti esmakordselt põhjavees ka ravimijääke ja
perfluoreeritud ühendeid. Koostati uuringuaruanne, milles analüüsiti
ohtlike ainete esinemist põhjavees ja tehti ettepanekud seire täiendamiseks,
KeM KIK projekt 2) 2018 a alustas Eesti Geoloogiateenistus uuringuga
"Põhjavee kloriidide sisalduse tõusu põhjuste ja päritolu uuring Sillamäel“,
Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi I etapp
valmis lõplikult aprillis 2018, seejärel hakati ette valmistama II etapi. II etapi
töid alustati oktoobris 2018, töö lõpp september 2019 ja seejärel
kujundatakse lõplik kontseptsioon.
2018. a koostati KeTS-i muutmise eelnõu (645 SE), mille sisuks oli põlevkivist
elektritootmisele ja õlitootmisele eraldi kaevandamisõiguse tasumäärade
kehtestamiseks aluste loomine. Eelnõule tuli tagasiside mille keskne
ettepanek oli uut süsteemi hetkel mitte kehtestada, kuna see vajab
täiendavat analüüsi. Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas, et jätkata tuleks
ainult raske kütteõli hinnal põhineva kaevandamisõiguse tasuga, nagu see
kehtib ka praegu. Mitmest tootest lähtuvast tasustamise mudelist
loobumise tingib see, et kui mudeli väljatöötamise ajal näitasid prognoosid
stabiilsetes turutingimustes riigitulu maksimeerimist, siis CO2 hinna
volatiilsus alates selle aasta esimesest poolest ning selle prognoositav
jätkumine muudab riigitulu mõttes erineva hinnastamise vähem
otstarbekaks.
Eelnevast lähtuvalt muudeti Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2016. a määruses nr
Terviseamet esitas KIK 2018 taotlusvooru 3 projekti (numeratsioon vastavalt
Põlevkivi arengukava rakendusplaanile). 2.3.2.2 „Ordoviitsiumi ja
Kvaternaari põhjaveekogumitest vett ammutavate ühisveevärkide joogivee
uuring võimalike põlevkivitööstusest tulenevate kemikaalide osas“ projekt
lisati KIK-i rahastatavate projektide nimekirja ning projektil on sõlmitud KIKiga sihtfinantseerimisleping. 2.3.2.4 "Biomonitooringu läbiviimine põlevkivi
sektoriga kokku puutuva elanikkonna seas (töötajad ja elanikud), eeluuring –
biomarkerite väljaselgitamine." lisati samuti KIK-i rahastatavate projektide
nimekirja ning sõlmiti KIK-iga sihtfinantseerimislepingud. Projekt 2.3.2.5
"Laste sünniregistri andmete uuring ning nende vanemate küsitlus
kokkupuute kohta põlevkivisektori saastega" esitati küll 2018. a
taotlusvooru ning lisati rahastatavate projektide nimekirja, kuid
sihtfinantseerimislepingu sõlmimine lükkus 2019. aastasse.
2.3.2.1 projektil "Metoodika väljatöötamine ja rakendamine
välisõhuseisundi ning lapseea astma ja teiste allergiahaiguste vahelise
seoste leidmiseks põlevkivitööstusest mõjutatud aladel" sõlmiti

13.09.2016 korraldas Keskkonnaamet Ida-Virumaa õpetajatele
ja koolijuhtidele keskkonnahariduse infopäeva Jõhvis, kus
tutvustasid oma tegevust piirkonnas keskkonnaharidusega
tegelejad (Keskkonnaameti Iisaku looduskeskus, RMK Kauksi
looduskeskus, MTÜ Rakendusökoloogia Keskus, Iisaku
Kihelkonna Muuseum, Mäetaguse Jäägrimuuseum, MTÜ
Alutaguse Matkaklubi), samuti SA KIK, Tartu loodusmaja, TÜ
loodusmuuseum. Keskkonnaamet korraldas ka 2 infopäeva
Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli õpetajatele ja
keskkonnaalased infopäevad Narva lasteaiaõpetajatele vene
keeles. 26.02.2016 korraldas Keskkonnaamet Jõhvis võõr- ja
Suurendatakse
probleemliikide infopäeva, 20.06.2016 Ida-Viru parkide
teadlikkust Eesti
KeM;
infopäeva. Looduskaitsekuu tähistamiseks korraldati 2016
loodusväärtustest, Eesti kaasvastutaja:
mitmeid üritusi, näiteks 12.05 avati Narvas Soome
2.3.4 keskkonnaseisundist,
Põlevkivi
loodusfotograafi Hannu Hautala loodusfotode näitus, 15.05
looduses liikumise
Kompetentsik
toimus Kohtla-Järvel Looduse Aasta Foto 2016 pidulik
heast tavast ja
eskus
loodusüritus, toimusid looduskaitsekuu matkad.
jäätmekäitlusest
Keskkonnaameti Iisaku looduskeskuses on ametis 2
keskkonnahariduse spetsialisti. 2013.a avatud
energiasäästlikul keskusel on mätaskatus, lisaks elektrivõrgule
kasutatakse päikese- ja tuuleenergiat. 2016 aastal viidi seal
läbi 239 õppeprogrammi, milles osales 4629 õpilast.
Programmid on nii looduskaitse- kui keskkonnakasutuse
teemadel (jäätmekäitlus, veekaitse, võõrliigid jne). Oluline osa
õppeprogrammidest toimus vene keeles (168 programmi,
3238 õpilast). Kakskeelseid (eesti ja vene keeles) toimus 16,
nendes osalejaid 391. Eestikeelseid õppeprogramme vene
keelt kõnelevatele õpilastele (keelekümblus) viidi läbi 30, neis
Purtse jõe valgala puhastamiseks otsus 21 milj. eurot. Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi perioodi 2014-2020 meede 7.2,
tegevus 7.2.2. 2016 aastal alustas KeM “Purtse jõe ja selle
lisajõgede korrastamine” Ühtekuuluvfondi projekti elluviimist.
Puhastatakse Purtse jõe
Keskkonnaministri käskkirjaga 18.04.2016 nr 1- 2/16/336
2.3.5 ja selle lisajõgede
KeM
kinnitati Purtse TORT. Projektiala on fenoolisoo, Kohtla ja
saastus
Purtse jõe piirkond. 2016 aastal toimus puhastustööde
projekteerimis-ehituse riigihanke läbiviimine. Samuti alustas
KeM täiendavat initsiatiivi Purtse jõe lisajõe – Erra
korrastamiseks vahendite otsimist. Selleks esitati Life

Korrastatakse Kukruse
2.3.6 kaevandamisjäätmehoi KeM
dla

Keskkonnaameti Iisaku looduskeskuses on ametis 2 keskkonnahariduse 2018. aastal loodi Alutaguse rahvuspark pindalaga 42 627 ha. Rahvuspark
spetsialisti. 2013.a avatud energiasäästlikus keskuses korraldatakse ja moodustati olemasolevate kaitsealade baasil Ida-Eesti soo-, metsa- ja
pakutakse erinevaid võimalusi keskkonnateadlikkuse tõstmiseks, nagu: rannikumaastike ning pärandkultuuri kaitseks EL ÜF toetusega elluviidavate
õppeprogrammid lasteaia- ja koolilastele, üritused täiskasvanutele (N: RMK looduskaitseliste tegevuste raames rekonstrueeriti Iisaku parkmetsa
info- ja õppepäevad hariduseasutuste töötajatele ja keskkonnahariduse kaitseala vaatetorn ja Selisoo loodusala külastuseks vajalik taristu. ÜF toel
pakkujatele), keskuse ekspositsiooni külastamine jms.) Üritused - 21
RMK poolt elluviidavate looduskaitseliste tegevuste hulgas panustatakse ka
(EST-13, RUS-8), osalejat 1215 (EST-355, RUS-859). Avastusrada- 3, matk- Ida-Virumaa loodusesse: Struuga maastikukaitsealal rajatakse Karoli luhale
5, õppevahendite laenutamine- 9, kokku 944 kasutajat, Projekt “Tagasi ligipääs (951 661 eurot, teostamisel), tehakse töid Oru pargis, parandatakse
kooli”- 1, Keskkonnaalased infopäevad Narva lasteaiaõpetajatele- 1, Ida- soode seisundit. 2018.a valmis MTÜ Struugade hooldus projekt "Paremate
Viru keskkonnahariduse infopäev-1, maakonna keskkonnahariduse
võimaluste loomine struugade hooldamiseks", mille toetuse summa oli 205
ümarlaud - 1. Koostöö: SA KIK, Maakonna haridusasutused, Narva LV,
188 eurot, mille eest soetati 120 veist, kogumisaiad, karjaaiad ning
KOV-id, MTÜ Rakendusökoloogia Keskus, Iisaku Kihelkonna Muuseum, teisaldatavad veemahutid. Keskkonnaharidusest: Ida-Virumaal Iisaku
Narva- ja Narva-Jõesuu muuseumid, Mäetaguse Jäägrimuuseum, MTÜ looduskeskuses töötab 2 täiskohaga keskkonnahariduse spetsialisti, kelle
Alutaguse Matkaklubi, RMK Kauksi looduskeskus, Narva- ja K-Järve
ülesandeks on tutvustada loodus- jaa keskkonnakaitset ning kujundada
Loomemajad, külaseltsid, ELKS. Õppeprogrammid looduskaitse ja
ühiskonna väärtushinnanguid keskkonnasäästlikumaks. Korraldatakse
keskkonnakasutuse teemadel- 200 (EST-35, RUS -155, Keelekümblusõppeprogramme, töötubasid, matku, viktoriine, seminare, näitusi,
10), osalejaid-4366 (EST-745, RUS-3413, Keelekümblus-208). (Läbiviidud teabepäevi, laenutatakse õppevahendeid, tutvustatakse keskuse
programmide ja osalejate arv suurem kui teistes maakondades – nt
ekspositsiooni. Näiteks veebruaris korraldati keskkonnaalased infopäevad
Võrumaal 161 programmi, 2791 osalejat, Lääne-Virumaal 153
narva lasteaiaõpetajatele, looduskeskuste päeval septembris pidas loengu
programmi, 2861 osalejat, Valgamaal 135 programmi, 2482 osalejat,
loodusemees Urmas Tartes.
Harjumaal 103 programmi, 2472 osalejat, jne) Tänaseks teeb meiega
koostööd 68% Ida-Virumaa lasteaedadest ja 60% üldhariduskoolidest. Keskkonnaamet kutsus 11.-30.aprillil 2018 kõiki tähistama südamekuud ja
Koostatud infostendide ja infotahvlite sisud: Kurtna MKA, Selisoo LKA, rahvusvahelist õuesõppepäeva, et avastada rakenduse „Avastusrada“ abil
Uljaste MKA, Sirtsi LKA, Aseri MKA, Jõuga MKA. Keskkonnakajastused: omamaakonda ja kodulinna. Ida-Virumaal lõi raja loomisel kaasa Kohtlaartiklid ja intervjuud - 12, Facebook
Järve Linnavalitsus ja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium.
https://www.facebook.com/iisakulooduskeskus/ Info Iisaku
Keskkonnaameti looduskaitsekuu matk toimus 26. mail vene keeles Kurtna
looduskeskuses pakutavate õppeprogrammide, õppematerjalide,
järvestiku radadel ja eesti keeles Kohtla-Nõmme kaevanduses ja Aidu
ürituste kohta
karjääris põlevkivikaevandamise ja –tööstuse mõjudest loodusele ja
Purtse jõe valgala puhastamise projekt, kogumaksumusega 36 000 000,
kestab 10 aastat. Seoses hanke vaidlustega venis projekti tööde algatamine
Viidi läbi riigihange Purtse jõe valgala puhastamise projekteerimisja töövõtuleping allkirjastati 2018.a juunis KeM ja Pinnasepuhastuse OÜ
ehitustööde töövõtja leidmiseks. Keskkonnaministeeriumi otsus
vahel. 2018. aasta jooksul valmisid tööprojektide esimesed osad.
pakkumuse edukaks tunnistamise kohta vaidlustati Riigihangete
Ehitustöödega alustati 2019. aasta alguses ja veebruaris rajati fenoolisoo
vaidlustuskomisjonis, mis vaidlustust ei rahuldanud.
kraavide süsteem. Projekti tegevused hõlmavad 38 vooluveekogumit
Vaidlustuskomisjoni otsuse peale esitati kaebus halduskohtule. Praegu (kogupikkus 574 km) ja kahte rannikuveekogumit (kogupindalaga 155 200
on kaebus halduskohtus menetluses.
ha), mis koos oma valgaladega katavad 236 968 ha. Täiendavalt saadi 2018
aasta detsembris rahastus Purtse jõe lisajõe Erra jõe jääkreostusest
puhastamiseks LIFE programmist LIFE IP CleanEst projektist, mille raames
Esitati Toila Vallavolikogule vastu võtmiseks kohaliku omavalitsuse
KeM: 2016. aastal alustati Kukruse A-kategooria jäätmehoidla eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha
korrastamise ja ohutustamise projektiga. Euroopa Liidu
eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) esimese etapi
Ühtekuuluvusfondi toetuse summa on 8,2 miljonit eurot.
aruande. Asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmisega kinnitab Toila
2018.a võeti Toila vallavolikogus vastu KSH I etapi aruanne. Valmis Eesti
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist
Vallavolikogu, et valitud asukoht on kõige sobivam kohaliku
Keskkonnauuringute Keskuse uuring "Kukruse A-Kategooria jäätmehoidla
otsustati septembris 2016 Kukruse A-kategooria aherainemäe omavalitsuse eriplaneeringuga kavandatava Kukruse aherainemäe
õhukvaliteedi mõõtmine".
korrastamist toetada 1,3 miljoni euroga. Projekti tegevustega ümberpaigutamiseks ning et aherainemäe asukoht, püstitamise üldised
alustatakse pärast Kohtla valla eriplaneeringu kehtestamist,
tingimused, asukoha eelvaliku tegemine, asukoha eelvaliku otsus ja KSH
mille eeldatav aeg on 2018. aasta kevadel.
esimese etapi aruanne vastavad õigusaktidele ning KSH esimese etapi
aruande väljatöötamise kavatsuses sisalduv teave on piisav kahe

2.3.7

2.3.8

Korrastatakse
mahajäetud turbaalad

Arendatakse
veemajanduse taristut

Lammutatakse
maastikupilti
2.3.9
kahjustavad ja
kasutusest
2.4

Turbaalade korrastamise tegevused viiakse ellu
Keskkonnaministri 07.07.2016 käskkirja nr 636 “Toetuse
andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 7.2.3 “
Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade
korrastamine “ elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021
tegevuskava ja eelarve kinnitamine” alusel. Kavandatavate
KeM
tegevuste kogumaksumus on 5,8 miljonit eurot, millest
Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (4,93 miljonit eurot) ning
tegevuse elluviija RMK omafinantseering 15% (870 000 eurot).
Projekti raames korrastatakse üle Eesti kokku umbes 2000
hektari suurusel alal mahajäetud turbaalad. Konkreetsed tööd
selguvad projekteerimise tulemusel. Üldiselt on tegemist
kuivenduskraavide sulgemise ning kraavidele tõkete
KeM: Hajaasustusega piirkondades reovee
kohtkäitlussüsteemide rajamist ja rekonstrueerimist
toetatakse Rahandusministeeriumi koordineeritavast
hajaasustuse programmist. Keskkonnaministeerium alustas
KeM
2016. aastal „Liitumisprogrammi“ koostamist. Programmi
raames plaanitakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
vahenditest toetada kinnistute siseste ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniga liitumiseks vajalike torustike väljaehitamist
ning kogumismahutite rajamist üle 2000 ie
2016.a. oli võimalik taotleda rahastust SA KIK-i
KeM; kaaskeskkonnaprogrammist (jäätmekäitluse alaprogramm), toimus
vastutaja: KIK üks taotlusvoor ja rahastati projekte ka Ida-Virumaal. 2017
aastal on ka samuti üks taotlusvoor.

Kavandatud tööd käivad. Koostati korrastamisprojekte ja alustati alade 2018. aasta lõpuks on välja valitud ja erinevas korrastamise etapis 1412 ha
korrastamisega.
soid. Reaalselt on korrastatud 60 ha.

KeM: "Liitumisprogrammi" eelnõu on valmis. Eesmärk on programm
taotlejatele avada kevadeks 2018.a. Ida-Virumaal on programmist
võimalikke taotlejaid ca 3000 inimest, mis moodustab kõigist
võimalikest taotlejatest 6%. 2017.a keskkonnaprogrammi
veemajanduse programmist Ida-Virumaa projektide osas teostatud
väljamakseid 0,9MEUR eest.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks on toetatud ÜF meetmest
"veemajandustaristu arendamine" 77 Ida-Viru projekti kogumaksumusega
203 732 EUR.
KIK keskkonnaprogrammist on toetatud ÜVVK arendamist Ida-Virumaal 1
projekti summas 307 006,98 EUR. 2018.a keskkonnaprogrammi
veemajanduse programmist Ida-Virumaa projektide osas teostatud
väljamakseid 0,9 MEUR eest.

Voor viidi läbi sarnaselt varasematele aastatele ning toetust on võimalik
Voor viidi läbi sarnaselt varasematele aastatele ning toetust on võimalik
taotleda ka uuendatud keskkonnaprogrammi määruse nr 13 alusel, kus
taotleda ka uuendatud keskkonnaprogrammi määruse nr 13 alusel, kus
toetuse taotlemise alused on ringmajanduse alaprogrammi osa. Eelarve on
toetuse taotlemise alused on ringmajanduse alaprogrammi osa.
kogu Eesti peale ühine.

Aktiivse vaba aja veetmise võimalused on avardunud

Kaaluda investeeringuid
2.4.1 maakonna
KuM
spordirajatistesse.

KuM tegi lisataotlus RES-i aastateks 2018-2022, et toetada
kõigi maakondade, k.a. Ida-Virumaa, tervisespordikeskusi
kokku 50 000 euroga aastas maakonna peale. Ida-Virumaal
küsitakse toetust kahele tervisespordikeskusele (Äkkelküla,
Narva Pähklimäe terviserajad 40 000 aastas ning Alutaguse
Puhke ja Spordikeskus 10 000 aasta).

Äkkeküla, Narva Pähklimäe terviserajad - suusarajatraktori soetamine,
suusastaadioni planeerimistööd (pinnasetööd, rajalõikude uuendamine,
tiigi süvendamine). 2018. aastaks eraldatud 11 500 terviseradadele ja
lume tootmiseks. Alutaguse Puhke ja Spordikeskusele 3000 eurot
lumetootmiseks.

Koostatati kultuuriministri määrus "Regionaalsete tervisespordikeskuste
väljaarendamise toetamise tingimused ja kord perioodil 2019–2022", mille
alusel viidi läbi 2019. aasta alguses regionaalsete tervisespordikeskuste
väljaarendamise toetamise taotlusvoor. Selle taotlusvooru raames toetakse
ka kuni 2 regionaalset tervisespordikeskust Ida-Virumaal.

Jõhvi kontsedimaja laenumaksed on tasutud.

Toetatakse Jõhvi
2.4.2 Kontserdimaja
laenumakseid

KuM; kaasKuM: 2015-2016 perioodil tasutud 6 531 100 eurot.
vastutaja:
Laenumaksete katmisel osaleb ka Jõhvi vald.
Eesti Kontsert

Jõhvi kontserdimaja laenumaksed on tasutud.

Toetatakse Jõhvi
2.4.3 Kontserdimaja
tegevuskulusid ja kino

KuM; kaasKuM 2015 - 268127,25 eurot; 2016 - 256588,7 eurot.
vastutaja:
Tegevuskulude katmisel osaleb ka Jõhvi vald.
Eesti Kontsert

KuM 2017- 276 929 eurot. Tegevuskulude katmisel osaleb ka Jõhvi vald.
Jõhvi vald osaleb tegevuskulude katmisel ning hüvitab SA-le Eesti Kontsert
Suurimad toimunud sündmused: Jõhvi Balleti Festival, 7 linna festival,
osaliselt hoonestusõigusega seotud kulusid
Moskva Virtuooside kontsert. Kino käive tõusis 25%.

Toetatakse Narva
KuM
sümfooniaorkestrit ning
Toetatakse Iisaku
2.4.5
KuM
muuseumi tegevust
Toetatakse SA Narva
2.4.6
KuM
Muuseumi
2.4.4

2015-2016 aastal 196 434 eurot, periood 2017-2019 396 868
eurot
2015 kuni 2016 perioodil 130 730 eur. Kavandatud 2017-2020
perioodiks 266 095 eurot
2015 kuni 2016 perioodil 328 941 eurot. Kavandatud 20172020 perioodiks 806 926 eurot.

KuM toetab Narva Sümfooniaorkestrit, Narva teatrit Ilmarine ja Jõhvi
teatrit Tuuleveski.
KuM annab Iisaku muuseumile tegevustoetust.
KuM toetab tegevuskulusid ja infotehnoloogia investeeringuid.

KuM toetab Narva Sümfooniaorkestrit, Narva teatrit Ilmarine ja Jõhvi teatrit
Tuuleveski. Jõhvi vald toetab harrastus- ja poolprofessionaalsete teatrite
KuM annab Iisaku muuseumile tegevustoetust (asutuse korrektne nimi on
Sihtasutus Iisaku Kihelkonnamuuseum).
KuM toetab tegevuskulusid ja infotehnoloogia investeeringuid.

Koostöös erasektoriga
otsitakse võimalusi
2.4.7
kaasaegse black-box
tüüpi teatrimaja
2.5

2015 kuni 2016 perioodil 125 000 eurot. Kavandatud 20172020 perioodiks 1 000 000 eurot.

KuM jätkab Narva Vaba Lava valmimise ja tegutsemise toetamist.

KuM jätkab Narva Vaba Lava valmimise ja tegutsemise toetamist.

Kõrghariduse saamise võimalused maakonnas on laiemad ja mitmekesisemad

Narva Kolledžis
hakatakse andma info2.5.1
ja kommunikatsioonitehnoloogia alast
Jätkatakse magistriõppe
2.5.2 pakkumist Eestis
unikaalsel õppekaval
Laiendatakse kaugõppe
2.5.3 võimalusi tehnika
valdkonnas
3.

KuM; kaasvastutaja:
MTÜ Vaba
Lava

Tartu Ülikool;
kaasvastutaja: ITKolledž

TÜ Narva kolledžis avati 2015/16 õppeaastal
rakenduskõrgharidusõppe õppekava "Infotehnoloogiliste
süsteemide arendus". Õppekavale võeti 2015/16 õppeaastal
vastu 31 üliõpilast ja 2016/17 õppeaastal 24 õpilast.

Jätkatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase
rakenduskõrghariduse andmist.

Lõpetatasid esimesed õppekava vilistlased. Jätkatakse vastuvõttu
õppekavale.

TTÜ Virumaa
kolledž

2016. aastal vastuvõttu ei toimunud. Uus vastuvõtt 2017.
aasta sügisel.

Magistriõppesse võeti vastu 19 üliõpilast.

Magistriõppesse võeti vastu 12 tudengit. 01.09.18 seisuga oli magistriõppes
28 magistranti.

TTÜ Virumaa
kolledž

TTÜ Virumaa kolledžis toimub paralleelselt päevaõppele
TTÜ Virumaa kolledžis toimub paralleelselt päevaõppele vastuvõtt
2018. a suvel võeti kolledžisse õppima 96 tudengit kaugõppe vormi.
vastuvõtt kaugõppesse. Käesoleval ajal moodustab kaugõppes kaugõppesse. Käesoleval ajal moodustab kaugõppes õppivate tudengite 01.09.18 seisuga moodustas kaugõppijate osakaal 60% tudengite
õppivate tudengite arv ca 50% TTÜ Virumaa kolledž üliõpilaste arv ca 62% TTÜ Virumaa kolledž üliõpilaste arvust.
koguarvust.

Luua sidustatud ja turvaline sotsiaalne keskkond

3.1. Tervisehoiuteenuste kvaliteet ja kättesaadavus on paranenud

Toetatakse
esmatasandi
3.1.1 tervisekeskuste (ETTK)
loomist Ida-Virumaa
tõmbekeskustesse

SoM

Perioodil 2017-2020 planeeritud 7 875 781 eurot. Kinnitati
investeeringute kava, mille kohaselt toetatakse 8 Ida-Viru
maakonna projekti kogumaksumusega 14 411 277 eurot (sh
ERF toetus 7 875 781 eurot): SA Ida-Viru Keskhaigla Järve
projekt 4 589 440 eurot (2020); SA Ida-Viru Keskhaigla Ahtme
projekt 2 520 741 eurot (2020); SA Sillamäe Haigla 1 575 648
eurot (2018); OÜ Corrigo 1 959 260 eurot (2018); SA Narva
Haigla 987 628 eurot (2019); SA Kirde Kohalik Haigla 886 899
eurot (2018); Kiviõli Linnavalitsus 1 032 615 eurot (2018); OÜ
Narva Perearstikeskus 859 046 eurot (2018).

Jätkatakse maakonna
keskhaigla
3.1.2
SoM
moderniseerimist ning
toetatakse Narva haigla

SA Ida-Viru Keskhaigla aktiivravi II ehitusjärgu projekteerimise
toetamine 780 000 eurot. SA Narva Haigla erakorralise
meditsiini osakonna renoveerimise ja võrgustumise toetamine
1 000 000 eurot.

Toetatakse arstide
3.1.3 liikumist ja töölejäämist SoM
Ida-Viru piirkonda

Tegevuse elluviimiseks ei õnnestunud Sotsiaalministeeriumil
2017. a lisataotlusega vahendeid saada ning 2018. a neid
prioriteetide muutumise tõttu ka ei taotleta. Eraldi Ida-Viru
kohta arvestust ei peeta: residentuur, perearstide
asendussüsteem, õdede täiendav õpe jms mõjutavad.

29.11.2018 jõustus uus investeeringute kava. Ida-Viru maakonna
planeeritud 8 ETTK projekti kogumaksumus on 15 042 860,12 eurot (sh ERF
Ida-Viru maakonna planeeritud 8 ETTK projekti kogumaksumusega 14 toetus 7 629 925,02 eurot). 2018. aastal taotlesid projekti pikenemist OÜ
305 527 eurot (sh ERF toetus 7 366 714 eurot). Info seisuga 28.02.2018: Narva Perearstikeskus, Corrigo OÜ, SA Kirde Kohalik Haigla, SA Ida-Viru
SA Ida-Viru Keskhaigla Järve projekt 4 993 184 eurot (2020); SA Ida-Viru Keskhaigla Järve projekt ja Lüganuse Vallavalitsus, sh taotlesid
Keskhaigla Ahtme projekt 2 720 262 eurot (2021); SA Sillamäe Haigla
eelnimetatutest (va OÜ Narva Perearstikeskus) ERF toetuse summa
917 490 eurot (2019); OÜ Corrigo 1 959 293 eurot (2018); SA Narva
suurendamist kuni 10%. Info seisuga 28.03.2019: SA Ida-Viru Keskhaigla
Haigla 987 628 eurot (2019); SA Kirde Kohalik Haigla 853 976 eurot
Järve projekt 4 993 184 eurot, ERF 1 906 555,07 (2020); SA Ida-Viru
(2018); Kiviõli Linnavalitsus 1 040 894 eurot (2018); OÜ Narva
Keskhaigla Ahtme projekt 2 720 262 eurot, ERF 1 130 000 (2021); SA
Perearstikeskus 832 799 eurot (2018).
Sillamäe Haigla 917 490 eurot, ERF 594 044,05 (2019); OÜ Corrigo 2 324
752,39 eurot, ERF 1 350 800 (2019); SA Narva Haigla 987 628 eurot, ERF 703
221 (2019); SA Kirde Kohalik Haigla 853 976 eurot, ERF 598 228,40 (2020);
SA Ida-Viru Keskhaigla aktiivravi II ehitusjärgu projekteerimise toetamiseks
SA Ida-Viru Keskhaigla aktiivravi II ehitusjärgu projekteerimise
toetus 2018. aastal 601 241 eurot. Lisainfo: ERF vahenditest ehituse 2019toetamiseks maksti 2017. aastal välja 266 759 eurot.
2022 15,5 mln (68%) lisaks 32% haigla omavahendeid. Narva Haigle
erakorralise meditsiini osakonna rekonstrueerimise tegevustega on
Tegevuse elluviimiseks ei õnnestunud Sotsiaalministeeriumil 2017. a
lisataotlusega vahendeid saada ning 2018. a neid prioriteetide
2018. muudeti lähtetoetust laiendades arstlike erialde ringi ja 2019. a on
muutumise tõttu ka ei taotleta. Plaanis on muuta eriarsti lähtetoetuse
plaanis muuta eriarsti lähtetoetuse andmise aluseid selliselt, et tekitada
andmise aluseid (2019), et tekitada võimalus vajadusel maksta
võimalus vajadusel maksta suuremat lähtetoetust prioriteetsetesse
suuremat lähtetoetust prioriteetsetesse piirkondadesse, sh ka näiteks
piirkondadesse, sh ka näiteks Ida-Viru piirkonda minevatele arstidele.
Ida-Viru piirkonda minevatele arstidele. Lisaks on prioriteet Ida-Viru
Prioriteet Ida-Viru Keskhaigla investeeringud, mille abil saab luua
Keskhaigla investeeringud, mille abil saab luua kaasaegsemaid
kaasaegsemaid töötingimusi, mis omakord annab eelduse saada tulevikus
töötingimusi, mis omakord annab eelduse saada tulevikus piirkonda
piirkonda uusi arste.
uusi arste. Samuti otsime võimalusi soodustada Ida-Viru arstidele
meditsiinivaldkonna eesti keele alast õpet (plaanis 2019. a).

3.2. Sotsiaalne sidusus on suurenenud
Tööturuteenuste
3.2.1 osutamine
individuaalse

SoM

Viib jooksvalt ellu töötukassa. Töötukassa teenuste eelarve ei
Viib jooksvalt ellu töötukassa. Töötukassa teenuste eelarve ei ole
ole maakonnapõhine. Eelarve täitmine 2015. aastal 24 535
maakonnapõhine.
769 eurot ning 2016. aastal 21 100 810 eurot.

Viib jooksvalt ellu töötukassa. Töötukassa teenuste eelarve ei ole
maakonnapõhine.

Mobiilsustoetuse
pakkumine (inimestele,
kes on töötukassas
3.2.2
SoM
vähemalt 6 kuud
töötuna arvel olnud ja
Euroopa
võtavad vastu töökoha
Majanduspiirkonna
toetuste raames
vanemlusprogrammi
Incredible
3.2.3
SoM
Years pilooteerimine
erinevates
Eesti piirkondades, sh
IdaVirumaal.

Luuakse regionaalne
3.2.4 lastekaitseüksus IdaVirumaale

Noorsootöö teenuste
piirkondliku
kättesaadavuse
3.2.5 parandamiseks
koostatakse 4 IdaVirumaa koostöögrupi
tegevuskava

SoM

HTM

Reorganiseeritakse
riiklikult hallatav Narva
3.2.6 Lastekodu ning selle
SoM
asemele ehitatavad
peremajad antakse
Alaealistele
õigusrikkujatele
mõeldud
multidimensionaalset
pereteraapiat (MDFT)
3.2.7
JuM
rakendatakse mh ka IdaVirumaal; programmi
rakendamiseks Ida-ja
Lääne-Virumaal
koolitatakse välja

Mobiilsustoetust makstakse inimestele, kes on töötukassas
vähemalt 6 kuud töötuna arvel olnud ja võtavad vastu
töökoha elukohast kaugemal, nelja kuu vältel. Toetust pakuti
2016. aastal 390 inimesele.

2017. a sisenes teenusele 510 inimest.

2018. a sisenes teenusele 415 inimest.

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste raames
vanemlusprogrammi „Imelised Aastad“ piloteerimine
2017. aastal viidi läbi 23 „Imelised aastad“ põhiprogrammi
erinevates Eesti piirkondades, sh Ida-Virumaal.
koolitusgruppi, nendest 2 Ida-Virumaal. Kokku lõpetas 2017. aastal
2014-2017 viidi läbi Ida-Virumaal vanemlusprogrammi gruppe põhiprogrammi koolituse 250 osalejat, nendest 17 Ida-Virumaal.
12, programmi läbis kokku 121 2-8-aastaste laste vanemat.

2018. aastal viidi läbi 42 „Imelised aastad“ põhiprogrammi koolitusgruppi,
nendest 2 Ida-Virumaal. Kokku lõpetas 2018. aastal põhiprogrammi
koolituse 406 osalejat, nendest 25 Ida-Virumaal. Alates 2018. a saavad IdaVirumaa kohalikud omavalitsused osaleda TAI korraldataval toetuskonkursil
väiksema omaosalusega ja taotleda toetust kuni 75% koolitusgruppide
läbiviimise maksumusest.

Alates 1. jaanuarist 2016 töötab Ida-Virumaal
Sotsiaalkindlustusameti (SKA) lastekaitseüksuse Ida piirkonna
allüksus. Üksus asub Jõhvis, maavalitsuse hoones (Keskväljak
1) ja teenindab lisaks Ida-Virumaa omavalitsustele ka LääneVirumaa omavalitsusi. Piirkonna allüksuses töötab nõunik,
peaspetsialist ja juhtumikorraldaja. SKA lastekaitseüksus (ja
selle piirkondlikud allüksused) toetab kogu kohalikke
omavalitsusi lastekaitsejuhtumite lahendamisel, laste
vajaduste hindamisel ja piirkonna lastekaitse valdkonna
arendamisel ning erinevate riiklikult rahastatud teenuste
vahendamisel ja pakkumisel. Perioodil 2015-2016 201 000
eurot.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna Ida piirkonna töö jätkus.

Tegevus lisati tegevuskavasse 2017.

2017 jätkas lastekaitseüksus Ida meeskond lastekaitsealase toe
pakkumist piirkonna kohalikele omavalitustele ja teistele lastega
töötavatele võrgustikuliikmetele, sh on SKA lastekaitseüksus Ida
meeskond pakkunud nõustamisteenuseid 21-le kohalikule
omavalitsusele 49 lastekaitsejuhtumi lahendandmiseks 76 abivajava
lapse osas. Lisaks pakuti töönõustamis teenust, kus osales 36
lastekaitsetöötajat 23 KOVist. Alates 2017 tuli maavalitsustest üle
lapsendamise korraldamine, sh võeti üle pooleliolevad menetlused, Ida
meeskonda lisandus üks peaspetsialisti töökoht. 2017 laekus Ida
piirkonda 12 lapsendamissooviga avaldust ja 13 päritoluandmete
otsimise pöördumist. Piirkonnas toimus 13 lapsendamist, sh neist 8
uude perre.
Haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud toetuse andmise
tingimuste "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine" raames viiakse ellu tegevus kohalike
omavalitsuste koostöögruppide suunal, mille eesmärk on
noorsootööteenuste piirkondliku kättesaadavuse parandamine. 2017.
aasta lõpuks on KOV koostöögruppide tegevussuuna tulemusel
noorsootöö teenuse piirkondliku kättesaadavuse parandamiseks
koostatud 4 Ida-Virumaa koostöögrupi tegevuskava. Elluviimise aeg
2016- 2018. Elluviimisel osalevad kohalikud omavalitsused.

Riiklikult hallatav Narva Lastekodu reorganiseeriti 2015. aastal
ning selle asemele ehitatavad peremajad anti
Tegevus lõpetatud
asenduskoduteenuse osutamiseks üle Narva linnale. Uued
peremajad avati juulis 2015. (1 396 840 eurot)

MDFT terapeutide koolitamise ja MDFT teenuse pakkumisega
alustati 2015. aastal ja kuni aprillini 2017 rahastati MDFT-d
välisvahenditest. 2015.-2016. aastal pakkus asukohaga Jõhvis
teraapiateenust Ida- ja Lääne-Virumaal neljaliikmeline MDFT
meeskond (lisaks meeskonnad ka Tallinnas, Tartus ja Pärnus
ning Viru vanglas).

2017. aastal pakkus MDFT teenust alaealistele õigusrikkujatele ja nende
peredele Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal Jõhvis asuv neljaliikmeline
MDFT meeskond. Lisaks osutati Viru vanglas MDFT teenust vangla
meeskonna poolt. 2017. aastal alustati ühe täiendava terapeudi
koolitamist Lääne-Virumaal (Tapal asuvas Maarjamaa
Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuses). MDFT osutamise
jätkamiseks alates 2019 on vajalikud lisavahendid.

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud toetuse andmise tingimuste
"Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine" raames viiakse ellu tegevus kohalike omavalitsuste
koostöögruppide suunal, mille eesmärk on noorsootööteenuste piirkondliku
kättesaadavuse parandamine. 2017. aasta lõpuks koostati KOV
koostöögruppide tegevussuuna tulemusel noorsootöö teenuse piirkondliku
kättesaadavuse parandamiseks 4 Ida-Virumaa koostöögrupi tegevuskava
ning 2018. aastal jätkati piirkondlike tegevuskavade põhiselt tegevuste
elluviimist. Kokku on loodud 146 uut võimalust noorsootöös osalemiseks,
millest on osa saanud 15 009 noort.

Tegevus lõpetatud

2018. aastal jätkas MDFT teenuse osutamist Ida- ja Lääne-Virumaal SKA
Jõhvi meeskond (1 superviisor + 3 terapeuti). Vanglas viibivatele noortele
osutas MDFT teenust vangla MDFT meeskond.
Alates 2019. aastast rahastatakse MDFT teenust RES-ist SoM kaudu.

Vähekindlustatud
isikutel on paranenud
kvaliteetse õigusabi
kättesaadavus.
3.2.8 Arendatakse välja uus JuM
programm esmatasandi
õigusabi laiendamiseks
ning koostöös
advokatuuriga

Pakutakse täiendavate
tööturuteenuste ja
töökoha loomise
toetust Ida-Virumaa
suurkoondamistele
3.2.9 reageerimiseks, et
SoM
aidata tööle piirkonnas
töö kaotanud inimesi ja
vähendada kõrget
regionaalset
tööpuudust

4.

Esmatasandi õigusnõustamise laiendamiseks, sh Ida-Virumaal,
on 2016. a valmistatud ette riigi õigusabi seaduse
muudatused, mis jõustusid 2017. a alguses. Muudatustega
loobuti seni õigusabi osutajatele kehtinud piirangutest
(õigusabi osutajateks said olla üksnes SA-d ja MTÜ-d). Projekti
elluviimiseks saadi lisarahastust 0,7 miljonit, mis võimaldab
osutada õigusabi senisest suuremale hulgale inimestele.
Soovime õigusnõustamisega katta vähemalt kõik
maakonnakeskused. Välja on kuulutatud konkurss uue
Suurkoondamiste tõttu töö kaotanud inimeste tööle
aitamiseks alustati 2016. a juulis täiendavate tööturuteenuste
pakkumist Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi
(EGF) projekti raames. Kavas on 2 aasta vältel teenuseid
osutada vähemalt 800 inimesele kogumaksumusega 1,9
miljonit eurot. EGFi toel. Kokku osutati 2016. a juunist
detsembrini teenuseid 431 inimesele. Eriti hästi käivitus täiesti
uus teenus: tasemeõppe toetus. EGFi toel alustas 2016. a
õpinguid tasemeõppes 124 inimest. Enamus neist asus
õppima kutseharidusasutusse. Muudest teenustest siseneti
2016. a enam tööturukoolitusele (181), eesti keele õppesse
(61) ja tööpraktikale (41). Töökoha loomise toetus kehtestati
ajutise kriisimeetmena ning seda on kavas osutada kuni 2018.
a lõpuni. 2016. a lõpu seisuga oli töökoha loomise toetusega
tööle rakendatud 151 töötajat viies erinevas ettevõttes.
Jooksvalt viib tegevusi ellu töötukassa. Perioodil 2017-2020 on
täiendavateks meetmeteks (töökoha loomise toetus ja EGF)

Tugevdada kodanikuühiskonda ning suurendada piirkonna seotust ülejäänud Eestiga

4.1. Kodanikuaktiivsus on suurenenud

2017 on korraldatud konkurss teenusepakkuja leidmiseks. Konkursi
võitis Eesti Õigusbüroo, kellega sõlmiti toetuse andmise leping tähtajaga
3+2 aastat, so esiti aastani 2020, võimalusega lepingut pikendada
samadel tingimustel 2 aasta võrra. Toetuse saaja alustas tegevust
aprillis 2017 ja tänaseks on saanud toetusega õigusabi üle 8800 inimese.
Õigusabi osutatakse 15 maakonnakeskuses. Lähemalt saab tutvuda:
http://www.juristaitab.ee/noustamiskohad

2017 on korraldatud konkurss teenusepakkuja leidmiseks. Konkursi võitis
Eesti Õigusbüroo, kellega sõlmiti toetuse andmise leping tähtajaga 3+2
aastat, so esiti aastani 2020, võimalusega lepingut pikendada samadel
tingimustel 2 aasta võrra. Toetuse saaja alustas tegevust aprillis 2017 ja
tänaseks on saanud toetusega õigusabi üle 8800 inimese. Õigusabi
osutatakse 15 maakonnakeskuses. Lähemalt saab tutvuda:
http://www.juristaitab.ee/noustamiskohad

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toetusega pakuti 2017
Ida-Virumaal täiendavaid tööturuteenuseid sh tasemeõppes osalemise
toetust, mobiilsustoetust, eesti keelekoolitust ja võõrkeelekoolitust.
2017 sisenes teenustesse 345 inimest, meetme kulu oli 537 616 eurot.
2018. a eelarveks on prognoositud 185893 eurot. Töökoha loomise
toetust said tööandjad taotleda alates maist 2016 kuni detsembrini
2017 (Tööhõiveprogrammi (THP) alusel). Sel perioodil loodi töökoha
loomise toetusega Ida-Virumaal kokku 645 töökohta (2017. a 494
töökohta) 17 ettevõttes. Toetust makstakse kuni 2018. aasta lõpuni.
Meetme prognoositud maht perioodil 2016-2017 oli 2,9 mln eurot,
2017. a kulud 377 673 eurot, 2018 prognoositud eelarve on 531 000
eurot.

EGF tegevused: kokku sai EGF programmist teenuseid 487 inimest. Täiesti
uue teenusena pakuti programmist tasemeõppes osalemise toetust, kus
osales 126 inimest. Suurt huvi tasemeõppe vastu põhjustas asjaolu, et
paljud sihtrühma kuuluvad inimesed olid pikki aastaid ühes ja samas
valdkonnas või ametis töötanud, nende baasharidus oli aegunud ning
olemasolevaid oskusi-teadmisi praegusel tööturul niivõrd enam ei vajata.
Enim siseneti tasemeõppe toetuse meetmesse Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskuse kondiitri (22 inimest), rätsepatöö (14), ärikorralduse
spetsialisti (13) ja elektriku (11) erialadel. Lisaks osutati programmist
tööturukoolitust (398 isikut), keelekoolitust (198 isikut), mobiilsustoetust
(29 isikut) jt tööturuteenuseid. Tegevused lõpetatud 2018. Uus tegevus:
piirkondlik töökoha loomise toetus I-V ja K-E: planeeritud vahendid kuni
2021 1,48 miljonit eurot.

Alustatakse süsteemse
ja järjepideva
kogukondliku
identiteedi
4.1.1 arendamisega IdaVirumaal, kaasates
parimat kodumaist ja
rahvusvahelist
kogemust

IVEK;
kaasvastutaja
d: KÜSK,
kogukonnaliik
umised, TÜ
Narva Kolledž,
TTÜ Virumaa
kolledž

Tunnustatakse ja
motiveeritakse
4.1.2 sotsiaalselt
vastutustundlikke
ettevõtteid. Kaasatakse

IVEK;
kaasvastutaja
d: KOV-d ja
ettevõtted

IVEK: 1. Kodanikeühenduste konverents ja tunnustamine
,Hooliv kodanik=hooliv ühiskond + -Ühisnädalal 12 kohalikku
kogukondlikku üritust, 2. kogukonna ühiseid väärtusi ja
algatusvõimet toetavate programmide nõustamine; 3.
„Teeme Ära“ kogukonnaalgatuslike tegevuste
koordineerimine Lõunaregioonis,4. kogukondliku turvalisuse
teema tutvustamine külade aastalõpukohvikus. TTÜ Virumaa
kolledž viis läbi alljärgnevad tegevused Ida-Virumaa
kogukonna ühendamiseks: 1. populaarteaduslikud loengud
täiskasvanud elanikkonnale, sh puudega inimestele, töötutele,
noortele emadele ja vene emakeelt kõnelevatele inimestele
Virumaa Rahva Kolledži (VRK) raames; 2. koostöös Rootsi
saatkonnaga ettevõtluskursus (12.10- 10.11.2016), kus
osalesid tudengid, töötud, väikeettevõtjad, linnaelanikud.
Rootsi, Läti ja kohalike ekspertide juhendamisel saadi läbi
praktiliste tegevuste selgeks, mis on võrgustumine, kuidas
toodet turundada, mis on prototüüpimine, kuidas
meeskonnas ideid arendada ja kuidas saada ideest reaalne äri.
3. traditsioonilised teadlikkust tõstvad, tehnika valdkonnas
harivad töötoad ja loengud „Teadlaste öö“ raames kõikidele
maakonna elanikele, sõltumata rahvusest, vanusest, kultuurist
vm; 4. Start-up eksperdi John Sechresti avalik loeng
(13.12.2016) koolinoortele tudengitele ja väike- ja
alustavatele ettevõtjatele; 5. Ida-Viru noorte karjääripäev
„Targalt tulevikku 2016“ maakonna koolinoortele. 6.
Toimus regulaarne info jagamine sotsiaalsetele ettevõtjatele
(MTÜ-dele) võimalustest panustada kodaniku ühiskonna
arengusse. Toimus aastane projekt sotsiaalsete ettevõtjatele
erinevate arengute toetamiseks ning lõppes tunnustamisega.

Toetatakse Ida-Virumaa
kodanikuühendusi ja
SiM;
KOP, KÜSK 2015-2016 183444,6. 2017-2020 Ei ole võimalik
4.1.3 kodanikuühiskonna
kaasvastutaja: kalkuleerida, kuna toetuste otsustamine toimub avatud
alaste ürituste
KÜSK
konkursside alusel.
korraldamist

IVEK: 1. Kodanikeühenduste tunnustamine, sündmus korraldatud koos
Ettevõtliku Kooli Ida-Virumaa programmijuhiga ning kaasatud
omavalitsusjuhte tunnustatavate esitamisse. Ürituse ühendav idee IVEK: 1. Kodanikeühenduste tunnustamine , ühenduste fotokonkursi
"Kogukonnakool (ettevõtlik kool) on kodanikuühiskonna kasvulava; 2.
korraldamine, 8 kohalikku kogukondlikku üritust ÜHSNÄDALA raames
Kogukonna ühiseid väärtusi ja algatusvõimet toetavate programmide
2. kogukonna ühiseid väärtusi ja algatusvõimet toetavate programmide
nõustamine; 3. Sotsiaalsete ettevõtete ja nende võrgustiku teema
nõustamine;3. Sotsiaalsete ettevõtete ja nende võrgustiku teema
tutvustamine ühingutele 4. Programmide infopäevade korraldamine ,
tutvustamine ühingutele 4. Programmide infopäevade korraldamine ,
esitlemine 5. Korraldati vabaühenduste juhtide arenguprogrammi kokku 12
esitlemine 5. Vabaühenduste juhtide arenguprogrammi 7 mooduliga
mooduliga koolitust nii eesti kui vene keeles Jõhvis ja Narvas 6. „Teeme Ära“
koolitus 6. „Teeme Ära“ kogukonnaalgatuslike tegevuste
kogukonnaalgatuslike tegevuste koordineerimine maakonnas 7. EV100 igas
koordineerimine maakonnas 7. EV 100 kogukondlike kingituste,
külas maakonna koordineerimine 8. Superinfopäeva korraldamine
algatuste toetamine, motiveerimine, tunnustuse vahendamine
vabaühendustele Narvas, kus osales 9 toetusprogrammi esindajat ja 60
vabaühenduse esindajat. Taustaks toimuvad tavapärased traditsioonilised
KOV initsieeritud üritused.

Toimus regulaarne info jagamine sotsiaalsetele ettevõtjatele (MTÜdele) võimalustest panustada kodaniku ühiskonna arengusse.

Vabaühenduste nõustamisteenust pakutakse Jõhvis ja Narvas. IdaVirumaal pakutakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt MTÜ-dele
konsultatsiooni vene keeles, et tugevdada Ida-Virumaa
kodanikuühiskonda. KÜSK toetas 2017 aastal 2 Ida-Virumaa
vabaühenduse projekti kokku 10 984,76 euroga, eraldas ühele Ida-Viru
vabaühendusele reistoetuse summas 800 eurot ja ühele
rahvusvahelise koostöö toetuse summas 10 000. Reisitoetustest küsis ja
sai toetust üks Ida-Virumaa ühendus. KÜSK toetas Sillamäe Lastekaitse
Ühing. Välisekspertide osalemine rahvusvahelisel konverentsil
“Kultuuridevahelise hariduse väljakutse - eile täna ja homme…”
Tallinnas. Toetuse summa 800 eurot.

Toimus regulaarne info jagamine sotsiaalsetele ettevõtjatele (MTÜ-dele)
võimalustest panustada kodaniku ühiskonna arengusse.
Jätkus Siseministeeriumi tellimusel ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(KÜSK) koordineerimisel maakondlikes arenduskeskustes pakutav
kodanikuühenduste nõustamisteenus. 2018. a lõpu seisuga pakutakse
nõustamisteenust igas maakonnas, sh Ida-Virumaal kahes punktis – Jõhvis ja
Narvas. Nõustamisteenus katab organisatsiooni kogu arengutsükli ning
täiendavalt keskendub ka soodsa keskkonna loomisele kodanikuühenduste
tegutsemiseks maakondades. Iga viies nõustamine toimub vene keeles.
KÜSKis ei olnud 2018. aastal spetsiaalseid taotlusvoore Ida-Virumaa
kodanikuühendustele, kuid Ida-Virumaalt sai vabaühenduste majandusliku
elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoorust MTÜ Alutaguse Matkaklubi
tootearenduse ja turundustegevuste edendamiseks. Ida-Virumaa
kodanikuühiskonna arengusse panustavad ka KÜSKi toetatud
suursündmused, mille raames toimus näiteks Ida-Virumaal kohalike
vabaühenduste ja aktiivsete elanike tunnustamine. 2018. aasta üleriigiline
vabatahtlike tunnustusüritus, mille patroon on Eesti Vabariigi president,
toimus 2018. aastal samuti Ida-Virumaal.
Siseministeerium alustas 2018. aastal uue kodanikuühiskonna programmi
koostamist aastateks 2021-2030. Üks osa kaasamisest toimus piirkondlike

Kultuurilise
mitmekesisuse ja
4.1.4
lõimumise valdkonnas
toetatakse otseselt

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

KuM

KuM iga-aastane tegevustoetus.

KuM iga-aastane tegevustoetus.

On jätkunud Virumaa pärimuskultuuri programmi tegevus projektitoetuse
On jätkunud Virumaa pärimuskultuuri programmi tegevus
KuM; kaaskorras. KUM-il on Virumaa pärimuskultuuri programm, mis hõlmab nii Idaprojektitoetuse korras. KuM-il on Virumaa pärimuskultuuri programm,
Edendatakse
vastutaja:
2015-2016 perioodil 54 501 eurot. Planeeritud 2017-2020 140
kui Lääne-Virumaad. Seega arvulised näitajad on tinglikud. Ida-Virumaa
mis hõlmab nii Ida- kui Lääne-Virumaad. Seega arvulised näitajad on
pärimuskultuuri
Rahvakultuuri 550 eurot
suunal on keskmiselt toetatud projekte mahus 50-60%. Peamiselt on
tinglikud. Ida-Virumaa suunal on keskmiselt toetatud projekte mahus 50keskus
toetatud pärimuspõhiseid väikeprojekte. Tulenevalt kultuuriuumide
60%.
programmide eelarvete kujundamise võrdlusanalüüsist on kogu Virumaa
Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi raames toetasime
6 Ida-Virumaa seltsi/asutust: MTÜ Narva Klubi Käsitöö, MTÜ Rahvuslike
valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskus, Jõhvi
Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi raames toetas INSA
Vallavalitsus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus , Ida-Virumaa
kolme Ida-Virumaa organisatsiooni (Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, IdaIngerisoomlaste Selts, Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi.
Virumaa Ingerisoomlaste Selts, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus).
Toetatakse Ida-Viru
Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise raames
Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise raames toetas INSA
INSA; kaaskultuuriseltside suhete
2015-2016 perioodil 34 471 eurot. Planeeritud 2017-2020 55 toetasime Ida-Virumaa Integratsioonikeskust. Rahvusvähemuste
Ida-Virumaa Integratsioonikeskust ning rahvuskultuuriseltse, kes on teiste
vastutajad:
arendamist Eesti teiste
529 eurot
pühapäevakoolide baasfinantseerimise raames toetati õppetegevust
katusorganisatsioonide liikmed (Narva Linna Ukraina Kaaslaskond MTÜ,
KuM, KÜSK
piirkondade seltsidega
järgmistes pühapäevakoolides: Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts,
Ukraina Kaasmaalus Dva Koljorõ MTÜ, MTÜ TKK Suprjadki, Rahvuskultuuride
Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi, MTÜ Vene Pühapäevakool Keskus, Narva Linna Usbeki Kultuuriselts Sogdiana, Narva Rahvusvähemuste
Kitovras, Narva Slaavi Kultuuriselts Svätogor. Rahvusvähemuste
Koordinatsiooninõukogu, Narva Poola Selts, Narva Tšuvaši Selts "Narspi",
pühapäevakoolide õpetajate koolitusel „Õpilaste loovuse arendamine Narva Tatari kultuuriselts)
pühapäevakoolide õppeprotsessis“ osales 8 õpetajat Ida-Virumaalt ning
augusti koolitusel/õppereisil osales 6 õpetajat
1) Jätkati strateegilist partnerlust ning sõlmiti Päästeliidu, MTÜ Eesti
Toetatakse
2016. aasta novembris allkirjastatud koalitsioonilepinguga lepiti kokku, Naabrivalve, MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu, MTÜ Eesti Vabatahtliku Meresiseturvalisuse
et koostatakse „Tegevuskava vabatahtliku merepääste jätkusuutlikkuse ja Järvepäästega riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingud.
vabatahtlike
tõstmiseks 2017-2021“. Tegevuskavas on iga aasta ette nähtud 100
SIM; kaasEdendati strateegilist partnerlust ning sõlmiti Päästeliidu, MTÜ
organisatsioonide
tuhande euro ulatuse aastas vahendeid vabatahtliku merepääste
2) 2016. aasta novembris allkirjastatud koalitsioonilepinguga lepiti kokku, et
Eesti Naabrivalve, MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu, MTÜ Eesti
loomist ja arendamist. vastutaja:
jätkusuutlikkuse tõstmiseks. Tegevuskava maksumus on ligemale 400
koostatakse "tegevuskava 2017-2021 „Päästjate ja demineerijate
Päästeamet, Vabatahtliku Mere- ja Järvepäästega riigieelarvelise eraldise
Võimalusel
tuhat eurot. Jätkati strateegilist partnerlust ning sõlmiti Päästeliidu,
kaitsevarustuse uuendamiseks ning päästetehnika kaasajastamiseks"“.
kasutamise lepingud.
rahastatakse MTÜ-sid PPA
MTÜ Eesti Naabrivalve, MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu, MTÜ Eesti
Tegevuskavas on iga aasta ette nähtud ca 3 mln euro ulatuse aastas
tegutsemiseks
Vabatahtliku Mere- ja Järvepäästega riigieelarvelise eraldise kasutamise vahendeid päästjate ja demineerijate kaitsevarustuse ning tehnika
vajaminevate hoonete
lepingud.
soetamiseks. Tegevuskava maksumus kokku on ligemale 12,2 mln eurot.
ehitamisel ja tehnikaga
Osalemine päästetöödel:
- 14.06.2018 osaleti inimese otsingul Kundas
- Septembris osaleti 3-4 päeva Ida-Virumaal. Alajõe külas inimese otsingul
rabas
Rahastuse olemasolul
- Päästeameti toetamine Väike-Maarja Päästekooli harjutusväljakul,
toetatakse IdaSIM; kaasbaaslaagri ülesehitus, töös hoidmine ja mahavõtmine
2015. aastal loodi Virumaa Reservpäästerühm, mida 2016.
2017. aastal ei ole Reservpäästerühm Ida-Virumaal tegevusi teinud. On
Virumaale või Narva
vastutaja:
- Juunis said Virumaa RPR 2 otsingukoera varingupääste koera sertifikaadi.
aastal toetati 3016 euroga
aidatud korraldada Alutaguse suusamaratoni.
reservpäästerühma
Päästeamet
loomist
Osalemine ennetustegevuses:
- Detsembris, osalemine Põhjakeskuse ohutuspäeval
Tegevused nooreringiga:
- 2018 kevad, majapõletamise õppus

Toetatakse
4.1.9 rahvuskultuuriseltside
tegevust Ida-Virumaal

KuM; kaasvastutaja:
MISA, Narva
Kolledž

Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi raames on
toetatud 6 Ida-Virumaa seltsi/asutust: MTÜ Narva Klubi Käsitöö, MTÜ
Rahvuslike valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskus, Jõhvi
Vallavalitsus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Ida-Virumaa
Ingerisoomlaste Selts, Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi.
2015-2016 perioodil 34 471 eurot. Planeeritud 2017-2020 55 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise raames on
529 eurot
toetatud Ida-Virumaa Integratsioonikeskust. Rahvusvähemuste
pühapäevakoolide baasfinantseerimise raames toetati õppetegevust
järgmistes pühapäevakoolides: Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts,
Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi, MTÜ Vene Pühapäevakool
Kitovras, Narva Slaavi Kultuuriselts Svätogor. Toimus rahvusvähemuste
pühapäevakoolide õpetajate koolitus ja õppereis.

Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi raames toetas INSA
kolme Ida-Virumaa organisatsiooni (Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, IdaVirumaa Ingerisoomlaste Selts, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus).
Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise raames toetas INSA
Ida-Virumaa Integratsioonikeskust ning rahvuskultuuriseltse, kes on teiste
katusorganisatsioonide liikmed (Narva Linna Ukraina Kaaslaskond MTÜ,
Ukraina Kaasmaalus Dva Koljorõ MTÜ, MTÜ TKK Suprjadki, Rahvuskultuuride
Keskus, Narva Linna Usbeki Kultuuriselts Sogdiana, Narva Rahvusvähemuste
Koordinatsiooninõukogu, Narva Poola Selts, Narva Tšuvaši Selts "Narspi",
Narva Tatari kultuuriselts).

4.2. Eesti keele positsioon Ida-Virumaal on tugevnenud

Riigigümnaasiumide
4.2.1 rajamine Jõhvi, Kohtla- HTM
Järvele ja Narva

Toetatakse eestikeelset
koolikeskkonda, sh
makstakse Narva Eesti
Gümnaasiumi ja
Sillamäe Põhikooli
4.2.2
õpetajatel lisatasu,
koolitatakse eesti keelt
ja eesti keeles
õpetavaid õpetajaid
ning edendatakse
Tegevuskavast
4.2.3
eemaldatud

Jõhvis avati riigigümnaasium 01.09.2015. (5 600 000 eurot).
Otsustatud on riigigümnaasiumite moodustamine ja neile
uute hoonete ehitamine hiljemalt 01.09.2019 Kohtla-Järvele
(ca 4-5 milj. eurot) ja 01.09.2020 Narva. Läbi viidi
põhikoolivõrgu korrastamise meetme esimene taotlusvoor,
mille raames otsustati toetada koolihoonete renoveerimist
Narvas, Jõhvis ja Aseris (ca 7 mln eur).

Haridus- ja teadusministeerium toetab eestikeelse hariduse
arengut omavalitsustes, kus eestikeelese elanikkonna osakaal
HTM; kaason alla 10%. Iga-aastaselt makstakse selle meetme raames
vastutajad:
Narvale ja Sillamäele Narva Eesti Gümnaasiumi ja Sillamäe
Eesti Keele Kui Eesti Põhikooli õpetajate palgalisaks 30%. 2015-2016 perioodil
Teise Keele
297 839 eurot. Planeeritud 2017-2020 perioodil 449 788 eurot
Õpetajate Liit 2015-2016 ja 2017-2020. Summad sisaldavad Narva ja
(EKTKÕL)
Sillamäe linnavalitsustele eraldatud summasid. 2015-2020
kogusumma sisaldab lisaks muid tegevusi, mida
finantseeritakse läbi SA Innove. Täiendav taotlus RES-i koos

Otsustati Kohtla-Järve riigigümnaasiumi asukoht ja kooli planeeritakse
avada hiljemalt 01.09.2019 (6,63 milj. eurot). Viidi läbi
arhitektuurikonkurss ja alustati projekteerimisega. Narva
riigigümnaasiumi kavandamine on töös ja eelkokkulepped Narva linnaga
on sõlmitud. Meetme „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil
2014–2020“ teine voor on läbi viidud ja 2018.aasta esimeses pooles
tehakse otsused. 2018. aastal on plaanis vastu võtta hariduslike
erivajadustega (HEV) õpilaste kaasamiseks investeeringute meetme
määrus, et täiendavalt toetada koolipidajaid HEV õpilaste

2019 aastal valmib Kohtla-Järve riigigümnaasium ning alustatakse Narva
riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursiga.
KOV-id jätkavad põhikoolivõrgu korrastamise meetmest saadud toetuste
kasutamisega, sh toetatakse koolihoonete renoveerimist Narvas kahes,
Jõhvis ühes, Aseris ühes ja Kohtla-Järvel ühes põhikoolis. Jõhvi vald: 20172018 oli uues Jõhvi Gümnaasiumis kolmas õppeaasta ja gümnaasium on
käivitunud edukalt, õpilaste arv kasvas ka möödunud õppeaastal.

HTM toetab eestikeelse hariduse arengut omavalitsustes, kus eestikeelse
Haridus- ja teadusministeerium toetab eestikeelse hariduse arengut
elanikkonna osakaal on alla 10%. Iga-aastaselt makstakse selle meetme
omavalitsustes, kus eestikeelse elanikkonna osakaal on alla 10%. Igaraames täiendavat 30%-list palgalisa Ida-Virumaa koolide õpetajatele, kes
aastaselt makstakse selle meetme raames täiendavat palgalisa 30% Idaõpetavad eestikeelse õppekava alusel. 2018 kasutatud vahendid 156000
Virumaa koolide õpetajatele, kes õpetavad eestikeelse õppekava alusel.
eurot.

TTÜ Virumaa kolledžis viiakse läbi traditsioonilist emakeele
päeva (viktoriinid, rahvustoidud, vaba suhtlemine jm).
Spetsiifiliselt Ida-Virumaale suunatud mitteformaalse eesti
keele õppe võimalusi toetatakse TÜ Narva Kolledži kaudu –
riigieelarveline toetus aastas ca 60 000 eurot. Klubi
Edendatakse
"Pingevaba keeleõpe", 1.-4. klassile 06.03-14.05.2016, mis oli
mitteformaalseid
mõeldud vene emakeelega lastele. Kevad- ja sügisvaheajal
HTM; kaasvõimalusi eesti keele
toimunud laste laagrites on osa töötubasid suunatud huvi
vastutaja: TTÜ
4.2.4 õppeks
tekitamisele eesti keele vastu, nt "Mängime eesti
Virumaa
(õpilasvahetused, eesti
rahvamänge". Üliõpilaste seas propageeritakse eesti
kolledž
keele päevad,
teaduskeelt. Kolledži vene emakeelega töötajatele viiakse läbi
ekskursioonid jm)
eesti keele kohvik-klubi, et tagada eesti keele parem
valdamine. Koostöös Töötukassaga valmistati ette eesti keele
klubi programm töötutele. Ida-Virumaa kooliõpilastele
pakutakse RÕK raames kursust "Tehnikaalane eesti keel".
Õppereisid üliõpilastele Eesti Energia ettevõtetesse - ringkäik
tootmisüksuses, selle eelne
ja järgne (arendustegevused
miniloeng.
Keelekümblusprogrammi
toetamine
ja

Toetatakse eesti keele
HTM; kaasõpet ja keelekümblust
vastutajad:
4.2.5 haridusasutustes,
Päästeamet,
Päästeametis ning KOVKOV-d
des

Viiakse läbi
lõimumiskoolitused
(keelekoolitused,
KuM; kaas4.2.6 keeleklubid,
vastutaja:
ettevalmistus
INSA
kodakondsuseksamiks)
vähelõimunutele ja

õpetajate palgalisa); Tööturul vajalike keelepädevuste
arendamine 2015-2016 perioodil 3 800 000 eurot. 2017-2020
perioodiks kavandatud 7 935 926 eurot. Tegemist on
üleriigiliste vahenditega ning Ida-Virumaa osa eraldi välja tuua
pole võimalik. Selle tegevusega on kavandatud nii avatud
taotlusvooru läbiviimist, otse koolipidajale eraldatud
vahendeid kui ka vaid keelekümblusprogrammiga liitunud
koolide toetamiseks eraldatud vahendeid. Avatud
taotlusvooru vahendite jaotus sõltub eelkõige sellest, millises
mahus taotlusi Ida-Virumaa aastatel 2017-2020 esitab.
Tasuta eesti keele kursustel osales 850 inimest Ida-Virumaalt,
keeleklubides osales 256 Ida-Virumaa elanikku. 2015 aasta
8.12 - 7.01.2016 viidi läbi hange Eesti Vabariigi põhiseaduse ja
kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud
püsielanikele ja uussisserändajatele. Hanke võtitis MTÜ
Kodanikukoolitus, mis koolitas 2016.aastal 540 vähelõimunud
püsielanikku ja uussisserändajat

4.3. Maakonnas jätkub kvaliteetsete meediaväljaannete väljaandmine
Jätkatakse Eesti
Rahvusringhäälingu
KuM;
2015-2016 perioodil 430 703 eurot. 2017-2020 perioodiks
Narva stuudio, uudiste
4.3.1
kaasvastutaja:
planeeritud 641 572 eurot.
korrespondentpunkti ja
ERR
rus.err.ee
korrespondendi
tööd
Toetatakse
meediaprojekte, mis
aitvad paremini
4.3.2
KuM
Planeeritud 2017-2020 perioodiks 64 200 eurot
informeerida mitteeestikeelset
elanikkonda ning
4.4. Riigiteenistujad ja ametnikud on maakonnaga paremini seotud

Koostöös TÜ Narva kolledžiga töötavad keelekohvikud, toimub
lasteaedade ja üldhariduskoolide nõustamine mitmekeelse hariduse
vallas. Välja antakse infoajakirja "Mitmekeelne Haridus". Korraldatakse
iga-aastast Ida-Virumaa õpetajate ja koolijuhtide hariduskonverentsi ja
seminare.

Keelekümblusprogrammi toetamine (arendustegevused ja õpetajate
palgalisa); Tööturul vajalike keelepädevuste arendamine.

Koostöös TÜ Narva kolledžiga töötavad keelekohvikud, toimub lasteaedade
ja üldhariduskoolide nõustamine mitmekeelse hariduse vallas. Välja antakse
infoajakirja "Mitmekeelne Haridus". Korraldatakse iga-aastast Ida-Virumaa
õpetajate ja koolijuhtide hariduskonverentsi ja seminare. Viidi läbi +1
õpetaja põhikoolis rakendatavusuuring. 2018 kasutatud vahendid 60 000
eurot.

KOVide avatud taotlusvoor (ESF):
2018 osales erinevates projektides 154 inimest, projektide kogumaksumus
33 292 eurot, maksumus inimese kohta 216 eurot. Kursused kestsid 6-12
kuud Narvas, Pärnus, Valgas. Korraldajateks KOVid, tegemist sisseostetud
teenusega, kus teenuse osutajad projektiti erinevad.
Keelekümblusprogrammiga liitunud koolidele eraldati Innove kaudu toetust
ligi 1,2 mln €. Keelekümblusprogrammi administreerimiseks ja arendamiseks
eraldati 0,53 mln eurot.

Tasuta eesti keele kursustel osales 893 inimest Ida-Virumaalt,
keeleklubides osales 272 Ida-Virumaa elanikku. 2017. aastal läbis MTÜ
Kodanikukoolitus korraldatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja
kodakondsuse seaduse tundmise koolituse kursused 198 vähelõimunud
püsielanikku ja uussisserändajat, sh Ida-Virumaal (Narvas, Sillamäel,
Jõhvis ja Kohtla-Järvel) koolitati 127 inimest.

Eesti keele õppe tugevdamiseks venekeelsetes lastaiarühmades käivitati
2018. aasta jooksul osales INSA korraldatud tasuta eesti keele kursustel 544
inimest. Kaheteistkümnes keeleklubis osales kokku 192 Ida-Virumaa
elanikku. Paurman & Partnerid Õigusbüroo OÜ ja AS Eesti
Ettevõtluskõrgkool Mainor korraldasid Eesti Vabariigi põhiseaduse ja
kodakondsuse seaduse tundmise koolituse 2018. aastal 68 inimesele
(Jõhvis).

ERR eelarve kaudu toetatakse Ida-Virumaa korrespondentide tööd.

ERR eelarve kaudu toetatakse Ida-Virumaa korrespondentide tööd.

Eraldi meediaprojekte ei ole toetatud.

Eraldi meediaprojekte ei ole toetatud.

Siseministeeriumi valitsemisalas maksab PPA Ida-Virumaa
ametnikele regioonitasu 2016. aastal 250€ kuus, millele kulub
Jätkatakse regioonitasu
umbes 2,4 miljonit eurot. Päästeamet maksab Ida-Virumaa
maksmist
SiM; kaas4.4.1
teenistujatele samal teenistuskohal sama töö sisu eest 5%
Siseministeeriumi
vastutaja: PPA
kõrgemat põhipalka võrreldes teiste (v.a. Tallinna ja
valitsemisala ametites
Harjumaa) piirkondade teenistujate põhipalgaga, millele kulub
umbes 200 000 eurot aastas.
Luuakse ja hoitakse
käigus Ida-Virumaal
töötavatele ja sinna
4.4.2
lähetatud
riigiametnikele
piirkonna eripärasid

JuM

Ametkondade
töökohtade
komplekteerimisel
suurendatakse IdaVirumaal töötavate
4.4.3 avalike teenistujate
osakaalu vähemalt 1%
võrra, välja arvatud
ametkonnad, millel
puuduvad regionaalsed
kohahaldusüksused

Vabariigi
Valitsus/ kõik
ministeeriumid

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja Viru Vangla
eestvedamisel tegutseb Eesti Riigiametnike Klubi, klubiruumi
rendist poole tasub PPA.

PÄA jätkab Ida-Viru piirkonnas kõrgema põhipalga maksmist võrreldes teiste
(v.a. Tallinn ja Harjumaa) piirkondade teenistujate põhipalgaga:
Ida-Virumaa PÄA teenistujatele makstakse samal teenistuskohal sama
komandotasandi teenistujate palk on võrreldes teiste piirkondadega suurem
töö sisu eest 5% kõrgemat põhipalka võrreldes teiste (v.a Tallinn ja
sõltuvalt ametikohast 4,2 - 5,2 %, komandovälisel tasandil oli palkade vahe
Harjumaa) piirkondade teenistujate põhipalgaga. Kõrgemat palka ei
alla 5% ennetusbüroo juhtivspetsialistil 1,2% ja valmisoleku büroo
maksta valmisoleku büroo spetsialistidele ja nõunikutele. PPA jätkas
peaspetsialistil 3,4%. Ülejäänud komandovälise tasandi ametikohtadel oli
samuti Ida-Virumaa ametnikele regioonitasu maksmist.
palk Ida-Viru piirkonnas vähemalt 5% suurem. Ka PPA jätkas Ida-Viru
ametnikele regioonitasu maksmist.
2018. aastal korraldas suhtlusvõrgustik koostöös Jõhvi vallavalitsuse,
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja Viru Vangla eestvedamisel
Rahandusministeeriumi Ida-Viru talituse ning politsei- ja piirivalveametiga
tegutseb Eesti Riigiametnike Klubi, klubiruumi rendist poole tasub PPA.
Ida-Virumaa avaliku sektori töötajatele ja nende kaaslastele kaks suurüritust
Koostöövõrgustiku toimimisele kulus 2017. aastal 28096 eurot (ruumi
(maakonna aastapäeva tähistamine ja Vabariigi aastapäeva tähistamine.
rent, koolitused, kogu Ida-Viru avalikule sektorile suunatud maakonna
Lisaks toimusid aastaringselt suhtlusvõrgustiku liikmete omaosaluse arvelt
aastapäeva ja Vabariigi aastapäeva tähistamine).
makstavad mitmekesise sisuga meelelahutuslikud üritused.
2017. aastal loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM)
välishindamisosakonnas kaks uut ametikohta paiknemisega Jõhvis. JuM
haldusalas 2017. aastal liikus Tallinnas ja Tartus paiknevatest vanglatest
Viru vanglasse tööle viisteist inimest. Piirkonnas tööle asumise
toetamiseks rakendame Viru vanglas kõrgemat palgakoefitsienti
võrreldes muude vanglatega. 2017. aastal roteerus Riigikogu Kantseleist
SiM: Ei teostatud eraldi tegevusi. JuM: Jõhvi on tekitatud võimekus 10 IT-abi
üks inimene tööle Ida-Virumaale Jõhvi Justiitsministeeriumi vanglate
ametikoha värbamiseks. Hetkeseisuga on Jõhvis täidetud 4 IT-abi
osakonda. Kaks inimest liikus Jõhvi vanglate osakonda tööle Tallinna
ametikohta. Vabasid ametikohti täidetakse jooksvalt (lähtuvalt sellest,
Vanglast. Viru Vangla ja 2013. aastast Ida-Virumaal asuv
kuidas Talinnas olevad kohad vabanevad). HTM: 2017. aastal loodi HaridusJustiitsministeeriumi vanglate osakond on olulised ja aktiivsed
ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) välishindamisosakonnas kaks uut
tööandjad, kes pakuvad toimepiirkonnas majanduslikult
ametikohta paiknemisega Jõhvis, kuid 2018. aastal lahkusid nendel töötavad
konkurentsivõimelist töötasu ja soodustavad sellega ka personaalse
inimesed. Kogu osakonna ekspertide töö efektiivsemat ja paremat
elukeskvaliteedi arengut. Mõlemad asutused pakuvad piirkonnas
korraldamist silmas pidades ning arvestades senist praktikat tööülesannete
aktiivselt teenistuskohti ja värbavad uusi teenistujaid, olles
täitmisel otsustati luua püsiva töökoha võimalus edaspidi üksnes Tallinnas
toimepiirkonnas olulised tööpakkujad. Maaeluministeeriumi on oma
või Tartus. Endiselt pakutakse paindlikku töökorraldust ja võimalust osaliselt
valitsemisalas välja töötamas valitsemisalaülest roteerimissüsteemi
milles võetakse arvesse ka ametnike stažeerimisvõimalusi Ida-Virumaa täita tööülesandeid kaugtöö vormis. MKM: üks Ühistranspordi osakonna
Järelevalve Talituse töötaja baseerub Jõhvis.
ja muu Eesti vahel. SiM: Politsei- ja Piirivalveameti
liiklusmenetlusteenistusse on planeeritud tuua 14 töökohta IdaVirumaale. Kolimine sõltub rahastusotsuse heakskiitmisest. Püsikuluna
on alates 2021 sõidukulud ja regioonitasud kokku aastas suurusjärgus
68 558 €. Ruumidega kaasnevad täiendavad püsikulud (üür+ teenused)
suurusjärgus 80 000€ aastas ja ühekordsed remondikulud suurusjärgus
60 000€. MKM ja SoM sisendit ei andnud.

Ametkonnad
analüüsivad kõiki oma
4.4.4 võimalusi, et viia oma
kohahaldusüksusi üle
Ida-Virumaale

SiM: 1) PPA liiklusteenistuse väljaviimise projekt jätkub ja eeldatavasti
viiakse töökohad välja 2019. a lõpus või 2020 alguses (14 töökohta).
2) PPA poolt loodi 7 ametikohta Jõhvi (2 kiirreageerija, 2
piirkonnapolitseinikku; 1 migratsiooninõustaja),
SiM: 30.03.2017. otsustas Vabariigi Valitsus, et rajatakse
1 piirkonnapolitseinik Kohtla-Järvel, 1 rändemenetluse koht loodud augustis
Sisekaitseakadeemia Narva Kolledž. 2017. aastal viidi läbi arhitektuuri 2018.
konkurss. 2018. aastal toimub hoone projekteerimine ja ehituslepingu 2) PPA poolt loodud 26 kohta loodi Narvas (2 piirkonnapolitseinikku, 24
sõlmimine. KuM haldusalas on jätkunud ettevalmistused 2018. aasta
kiirreageerijat), 1 Sillamäel (piirkonnapolitseinik), Kiirreageerijate kohti
Vabariigi
JuM on otsustanud viia Ida-Virumaale (Jõhvi) Registrite ja
lõpuks Integratsiooni Sihtasutuse peakontori Tallinnast Narva üle
täidetakse etapiviisiliselt.
Valitsus/ kõik
Infosüsteemide Keskuse IT-abi üksuse ja arendada vastavaid IT- viimiseks. Hetkel on Narvas harukontor. Kõik Integratsiooni Sihtasutuse JuM: 2018. a sügisel otsustati, et AS Eesti Vanglatööstus viiakse hiljemalt 30.
ministeeriuteenuseid.
uued töötajad võetakse tööle asukohaga Narvas. RES taotlus
juuniks 2019 Jõhvi. Jõhvi tuleb üle viia kõik seni Harku vallas paiknenud
mid
kolimiskuludeks. JuM: 2018. a jooksul töötatakse välja kohtute
funktsioonid, kuid ASi uus juhatus saab vaadata, mitu inimest täpselt selleks
valdkonna arengukava, mis muuhulgas käsitleb kohtute tugiteenuste
vaja on. Täpne keskkontori töötajate koosseis ei ole ASile ette kirjutatud,
arengut ja võib tuua kaasa kohtusüsteemi ametikohtade vähendamise kuid töökohti ei tohi sealt viia mujale kui Jõhvi. Ilmselt viiakse Jõhvi 7-9
pealinnas. MKM ja SoM sisendit ei andnud.
inimest.
Eraldi rahastust riigieelarvest AS Eesti Vanglatööstuse kesklao ja kontori
kolimiseks Ida-Virumaale kasutatud ei ole. Alates loomisest on AS Eesti
Vanglatööstus tegutsenud vanglate territooriumitel asuvatel

Kohturegistrite
töökohtade üleviimine JuM
4.4.5.
Ida-Virumaale

Alates 2015. aastast on Ida-Virumaale viidud 3 kohtuabi
teenistuskohad. Seoses registrite Tallinnast ja Tartust
väljaviimisega on plaanis Ida-Virumaale viia kokku 7-10
teenistuskohta.

Registrite koosseis on püsinud stabiilsena. On võetud üldine suund täita
vabanevad kohtunikuabide ametikohad Narva. Aastatel 2016 ja 2017 on
kahele vabanenud ametikohale välja kuulutatud konkurss Narva ja need
kohad ka täideti. Lähiaastatel ei ole ette näha suuri muudatusi
koosseisus, pensioniiga saabub lähema viie aasta jooksul üksikutel
2018. a tegevusi ei toimunud
kohtunikuabidel, kuid see ei tähenda, et koht ka vabaneb. Ida-Viru
suunalist personalipoliitikat viiakse ellu järk-järgult, vastavalt sellele,
kuidas kohad vabanevad ning milline on töökoormus ja vajadus koha
täitmise järele. Sama põhimõtet järgitakse ka registreid teenindavate
sekretäride ametikohtade täitmisel.
Narva nõustamiskeskuses käis teavet saamas ligikaudu 260 isikut 1080
korral. Teenuse osutamiseks töötab tasuta infotelefon ning teavet
jagatakse ka e-posti vahendusel. Ühtekokku on nõustatud ca 350
idavirumaalast 1245 korral. Peamised nõustamise teemad olid eesti
keele õppe ja harjutamise võimalused, elamisloa ja kodakondsuse
taotlemine ning teave lõimumist toetavate tegevuste ja teenuste kohta.
Nõustajate eestvedamisel korraldati kevadel 2017 eesti keele õppimise
võimaluste tutvustamise teabepäevad Ida-Virumaa 4 linnas (Narva,
Sillamäe, Kohtla-Järve (sh Ahtme) ja Kiviõli). Nõustajad osalesid Eesti
Töötukassa messidel: 15.03.2017 Jõhvi kontserdimajas, 23.05.2017
Narvas töömessil ja 28.09.2017 Sillamäe töömessil. Messidel tutvustati
nõustamisteenust ning jagati teavet 2017. aasta tegevuste kohta.

INSA nõustamiskeskuses Narvas käis teavet saamas ligikaudu 670 isikut.
Teenuse osutamiseks töötab tasuta infotelefon ning teavet jagatakse ka eposti vahendusel.
Peamised nõustamise teemad olid eesti keele õppe ja harjutamise
võimalused, elamisloa ja kodakondsuse taotlemine ning teave lõimumist
toetavate tegevuste ja teenuste kohta.
INSA nõustajate eestvedamisel korraldati Narvas 2018. aasta kevadel eesti
keele õppimise mess "KU-Ky". Messi külastas ca 400 inimest, neist 150
osales ka erinevates töötubades. INSA nõustajad osalesid Eesti Töötukassa
Sillamäe töömessil 24.05.2018. Messidel tutvustati INSA nõustamisteenust
ning jagati teavet 2018. aasta tegevuste kohta. Alates septembrist 2018
toimuvad iga nädal keelekohvikud Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Kiviõlis.

KuM toetab Eesti Kunstiakadeemia Narva kunstiresidentuuri.

KuM toetab eesti Kunstiakadeemia Narva kunstiresidentuuri.

4.5. Piirkond on avatud uutele tulijatele

Narvas käivitatakse
kolmandate riikide
4.5.1 kodanike ja
uusimmigrantide
nõustamiskeskus

KuM; kaasvastutaja:
MISA

Nõustamisteenust pakuti 870-le Ida-Virumaa elanikule Narvas,
Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Ida-Virumaal korraldati eesti keele
õppimise võimaluste tutvustamise teabepäevi ja kohtumisi
elanikega („Noorte võimalused Eestis“). Samuti osaleti Eesti
Töötukassa korraldatud töömessidel nii elanikele kui
koondatutele konkreetsetes ettevõtetes. Nõustamiskeskuse
Narva ruumides toimuvad alates 2015. aasta maikuust üks
kord nädalas keele- ja kultuurikohvikud, mille eesmärgiks on
anda ülevaade piirkondlikest ja üleriigilistest
kultuurisündmustest ning julgustada inimesi eesti keeles
suhtlema

Koostöös erasektoriga
4.5.2 algatatakse ja
arendatakse

KuM

Kulud 2015-2016 30 000 eurot. Planeeritud 2017-2020
perioodiks 200 000 eurot.

Viiakse läbi
4.5.3 kohanemiskoolitused
uussisserändajatele

5.

SiM

2016. aastal töötati välja kohanemiskoolitused
uussissrändajatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele. 2016.
aastal sai koolitust 153 inimest üle Eesti

1) Välja on töötatud Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooni
nõustamisteenus, mida pakutakse alates 2017. a. Neljast
migratsiooninõustajast on üks paigutatud Ida-Virumaale toetamaks
piirkonna uussisserändajate, avaliku, era- ja kolmanda sektori ning
teiste migratsioonialast nõu vajavate sihtrühmade teadlikkust Eestis
seaduslike viibimisaluste, isikut tõendavate dokumentide ning
kodakondsuse omandamise jne teemadel. Teenust rahastatakse kuni
2021. a lõpuni Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Siseministeerium viib
perioodil 2014-2023 ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid tegevusi
uussisserändajate kohanemise toetamiseks, mille raames koostatakse
pidevalt ülevaadet uusisserändajate kohanemise toetamisega seotud
enim arendamist vajavatest teenustest, sh Ida-Virumaa piirkonna
vajadusi uussisserändajate kohanemise toetamisel. Vastavalt
vajadustele ning võimekusele arendatakse uussisserändajatega seotud
piirkonna enim arendamist vajavaid teenuseid. 2) 2017. aastal jätkas
SiM koostöös lepingupartneritega 2015. aastal algatatud
uussisserändajate kohanemisprogrammi elluviimisega ja
uussisserändajatele koolituste pakkumisega, et toetada Eestisse elama
asuvate uussisserändajate rändeprotsessi, nende kiiret ja mugavat
kohanemist ning esmaste iseseisvaks toimetulekuks vajalike teadmiste
ja oskuste omandamist. Alates 2015. aastast kuni 2017. aasta lõpuni
suunas PPA kohanemisprogrammis osalema kokku 18 944
uussisserändajat, samal perioodil osaleti kohanemisprogrammi

Ida-Virumaale elama asunud uussisserändajatele pakutakse
kohanemisprogrammis osalemise võimalust (2018.aastal toimus kokku 9
koolitust (51 läbinut), millest 2 olid A1 keeleõppe koolitused, 3 baasmooduli
koolitust, 3 töö- ja ettevõtluse mooduli koolitust ning 1 perekonna mooduli
koolitus).
Siseministeerium korraldas 2018. aasta mais õppereisi Portugali, et tutvuda
sealsete parimate praktikatega uussisserändajate kohanemisel ning
kaasatud oli ka Ida-Virumaa (täpsemalt Narva LV) esindaja eesmärgiga
võimestamaks KOV ametnikku valdkonna arendamisel ning muu Eesti suunal
koostöökontaktide loomisel.
2018. aastal toimus ka uussisserändajate tugivõrgustiku kohtumine Narvas,
mille fookuseks oli uussisserändajate suurem kaasatus kohalikus elus ning
sotsiaalvõrgustike loomine.
Lisaks toimusid Ida-Virumaa välitööde raames mitmed kohtumised, nt
kohalike ettevõtjate, Töötukassa, Narva Kolledžiga jne eesmärgiga
tutvustada olemasolevaid meetmeid ning saada sisendit arenguvajaduste
osas (mille peamiseks eesmärgiks uussisserändajate kohanemise
toetamine).

Suurendada piirkonna turvalisust ja tagada riigi julgeolek

5.1. Siseturvalisuse asutused on mehitatud olukorrale vastaval arvul nõuetekohase personaliga
Komplekteeritakse Ida
prefektuuri piirivalve
5.1.1
eriüksus
(operatiivteenistus)

Komplekteeritud on eelmise Vabariigi Valitsuse
SiM; kaastegevusprogrammiga kokku lepitud Ida prefektuuri piirivalve
vastutaja: PPA
operatiivteenistus.

Gümnaasiumiõpilastele
tehakse Viru vanglas
JuM; kaas5.1.2
2015-2016 perioodil kulud 36800 eurot.
Sisekaitseakadeemia
vastutaja: SKA
eelkoolitus

Komplekteeritud on eelmise Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammiga
kokku lepitud Ida prefektuuri piirivalve operatiivteenistus. Ettepanel
RaMil lugeda üelsanne täidetuks. Teeme ettepaneku lisada täiendav
ülesanne "Kiirreageerimisvõimekuse suurendamine Ida prefektuuris 25liikmelise üksuse võrra"
Viru vangla viis 2017. aastal läbi eelkoolitust, mille raames tutvustati
gümnaasiuminoortele vanglateenistust ja õppimisvõimalusi
Sisekaitseakadeemias (SKA). Eelkoolituse raames aasta jooksul õpitud
oskusi saavad noored näidata ja omavahel mõõtu võtt vanglate ülesel
mini kutsemeisterlikkuse võistlusel. Kooliaasta vältel osales treeningutel
noori kokku kaheksast Ida-Virumaa koolist, nendeks olid Kohtla-Järve
Järve Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium, Iisaku Gümnaasium, Kiviõli
I Keskkool, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Täiskasvanute
Gümnaasium, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Toila Gümnaasium.
Lisaks nendele viidi läbi tutvustavaid treeninguid ja praktikume Jõhvi
Gümnaasiumis ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis ning Kiviõli I
Keskkoolis. Eelkoolitusega liitus õppeaasta vältel kokku 53 noort. 20182020 planeeritud kokku u 83000 eurot.

Ettepanek RaMile lugeda ülesanne täidetuks. "Kiirreageerimisvõimekust on
suurendatud Ida prefektuuris 25-liikmelise üksuse võrra.

Viru vangla viis 2018. aastal läbi eelkoolitust, mille raames tutvustati
gümnaasiuminoortele vanglateenistust ja õppimisvõimalusi
Sisekaitseakadeemias (SKA). Eelkoolituse raames aasta jooksul õpitud oskusi
saavad noored näidata ja omavahel mõõtu võtta vanglate ülesel mini
kutsemeisterlikkuse võistlusel.Kooliaasta vältel osales treeningutel noori
kokku seitsmest Ida-Virumaa koolist, nendeks olid Kohtla-Järve Järve
Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium, Iisaku Gümnaasium, Kiviõli I
Keskkool, Jõhvi Gümnaasium, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Toila
Gümnaasium. Lisaks nendele viidi läbi tutvustavaid treeninguid ja
praktikume Jõhvi Gümnaasiumis ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis ning
Kiviõli I Keskkoolis. Eelkoolitusega liitus õppeaasta vältel kokku 49 noort.
2018-2020 planeeritud kokku u 83000 eurot.

Täiendava rahastuse
olemasolul hakatakse
gümnaasiumiõpilastele
korraldama riigikaitseja sisejulgeoleku õpet,
sh laagreid Kaitseväe,
5.1.3
Kaitseliidu, Ida
prefektuuri, Ida
päästekeskuse ja Viru
vangla eestvedamisel.
Alustatakse Jõhvi
Riigigümnaasiumis

Õigusteenuste
arendamine IdaVirumaal ning
5.1.4
õigukaitseametnike
piirkonda roteerumise
soodustamine

Alates 2016. aastast toimub Jõhvi Gümnaasiumis
sisekaitseline eelkutseõpe, mida korraldab
SIM;
Sisekaitseakadeemia. Ida-Virumaal on eelkoolitus käivitunud
kaasvastutaja kokku 6 gümnaasiumis Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis.
d: JuM,
2015/2016. õppeaastal õppis sisekaitselist eelkutseõpet IdaKaitsemin,
Virumaal 211 õpilast, mis on 30% enam, kui üle-eelmisel
Päästeamet, õppeaastal. 2016. aastal lõpetas 3-aastase õppe täiskursuse
PPA, KL, KV
35 õpilast Ida-Virust, kellest iga teine esitas avalduse
Sisekaitseakadeemiasse õppima asumiseks ja vastuvõtusõela
läbis 9 õppijat.

Sisekaitseõppega on käesoleval ajal hõlmatud kokku 12 kooli
Sisekaitseõppes käsitletakse politsei-, piirivalve- ja päästeerialasid.
2017/2018 õppeaastal õpib sisekaitseõppes 451 gümnaasiumiõpilast.
Sellel akadeemilisel aastal on fookuses pigem kvaliteet kui laienemine.
Nende 12 kooli hulgas on 6 Ida-Virumaa ja Narva kooli: Kohtla-Järve
Järve Vene Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Narva Soldino, Narva
Kesklinna, Narva Pähklimäe Gümnaasiumid ja Narva Vanalinna Riigikool.
Kuna gümnasistide hulgas on populaarne ka maksu- ja tollieriala, siis
töötati välja sellekohane õppekava mahuga 35 akadeemilist tundi.
Alates 2018. aasta jaanuarist alustatakse eksperimendi korras nende
erialaloengutega Narva õpperühmas.

2018/2019. õa jätkub sisekaitseõpe 12 koolis. Uuendatud on õppekava,
koostatud kõigi kursuste kavad. Loodud on uus "Vangalteenistuse" kursus.
Õppega liitus Ahtme Gümnaasium, kus alustati pääste kursustega jaanuaris
2019. Ida-Virumaal osaleb õppes 61 õppijat. Kagu-Eestis Räpina
Ühisgümnaasiumis on õppijaid 52. Põlva gümnaasiumis toimub kevadel
2019 üks kursus "Piirivalve", mille osalejate arv ei ole veel selge.

Prokuratuuriseaduses on võimalus suurendada Ida-Virumaale tööle asunud
prokuröridele palka kuni 1000€ võrra kuni 4-ks aastaks. 2018. a maksti IdaVirumaa lisatasu 5-le prokurörile.
Prokuratuur; Kulud perioodil 2015- 2016 64920 eurot. Perioodiks 2017kaas2020 planeeritud 79200 eurot. Täiendavalt taotletavad
vastutaja: JuM vahendid RESi 129520 eurot (aastateks 2017-2020)

Prokuratuuriseaduses on võimalus suurendada Ida-Virumaale tööle
asunud prokuröridele palka kuni 1000€ võrra kuni 4-ks aastaks.

Probleemiks on, et ajutiselt piirkonda tulevad spetsialistid peavad IdaVirumaale üürikorteri soetama, mis tähendab, et nad peavad üleval pidama
kahte majapidamist, mida ametnikud aga ei ole mõistetavatel põhjustel
valmis tegema. Ametnike liikumine paraneks oluliselt, kui nii Narvas kui
Jõhvis oleks võimalik kasutada külaliskorterit (näiteks ühiselamus), mida
saaksid kasutada nii roteeruvad prokurörid, ajutiselt appi tulevad
prokurörid, kohtuistungitel osalevad muu piirkonna prokurörid kuid miks

5.2. Siseturvalisuse asutused on kindlustatud ajakohaste töötingimuste ja tehnikaga
Narva-1 piiripunkt rekonstrueeriti 2015. aastal ning samuti on
SiM; kaasrekonstrueeritud Narva-2 piiripunkt, kuid Venemaa
vastutaja: PPA
Föderatsiooni piirivalve tõttu on piiripunkt suletud.
Siseministeeriumi valitsemisala kinnisvara arenduskava
Rajatakse Kiviõli,
aastateks 2017-2021 määratleb kinnisvaraobjektid, kuhu
Sillamäe ja Kohtla-Järve
5.2.2
SiM
suunatakse täiendavaid rahalisi vahendeid. Sillamäe, Kohtlapolitsei ja pääste
Järve ja Kiviõli ühishooned ning Narva kordon on kõrgeima
haldushooned
prioriteetsusega täiendavate kinnisvara vahendite taotlemisel
Rekonstrueeritakse
5.2.1
Narva piiripunkt

Ida-Virumaale rajatakse
Sisekaitseakadeemia
praktikabaas,
sealhulgas ühiselamu
5.2.3
Narva, milles osalevad
ka Politsei- ja
Piirivalveamet ja Narva
Kolledž

SiM; kaasvastutajad:
Narva LV,
PPA, TÜ Narva
kolledž,
Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia praktikabaas alustas tööd 2015. aasta
septembris. 2016. aastal viibis praktikal 148 kadetti, kelle
praktika juhendamise tagas Ida prefektuur. Koostöös
Riigikinnisvara AS -ga soovitakse leida Narva majutushoone
üüriturult või PPP projektina.

5.3. Siseturvalisust aitab tagada toimiv koostöö teiste asutuste, sotsiaalpartnerite ja kodanikega

RaMil lugeda ülesanne täidetuks. Rekonstrueeritud Narva-2 piiripunkt
avati 1. novembril 2017. aastal.
1. Sillamäe haldushoone on projekt valmib 2019. aasta jaanuaris.
Projekt on ca 230 tuhat eurot. Lisataotlus on 4,3 mln ehituseks. Ehitus
peaks valmima positiivse otsuse korral 2020 III kv. 2. Kiviõli maksumus
koos projekteerimise ja ehitusega on 3,25 mln. Valmiks hiljemalt 2022 I
kvartal. 3. Kohtla-Järve hind 6,76 mln eurot. Valmiks hiljemalt 2022 I
Ida-Virumaale loodud Sisekaitseakadeemia praktikakeskus kõik SKA
kadetid (politsei, pääste ja vanglad) läbivad ühe praktika osa IdaVirumaal eesmärgiga suunata/mõjutada noori asuma tööle IdaVirumaale. 30.03.2017. otsustas Vabariigi Valitsus, et rajatakse
Sisekaitseakadeemia Narva Kolledž. 2017. aastal viidi läbi arhitektuuri
konkurss. 2018. aastal toimub hoone projekteerimine ja ehituslepingu
sõlmimine. Ettepanek RaMile, viia tegevuskava ülesande sõnastus
vastavusse kehtiva VVTP punktiga, mis puudutab Sisekaitseakadeemia
Narva Kolledži rajamist. Praktikabaasi punkt lugeda täidetuks.

RaMil lugeda ülesanne täidetuks. Rekonstrueeritud Narva-2 piiripunkt avati
1. novembril 2017. aastal.

Sillamäe PPA ja PÄA ühishoone antakse kasutajatele üle 2020. a augustis.
Kiviõli ja Kohtla-Järve hoone valmimine on hetkel planeeritud 2022.a lõppu.

Toimus Narva õppekeskuse ehitusprojekti koostamine ja kuulutati välja
ehituse hange.

Arendatakse välja Viru
vangla võimekus
5.3.1
politseile ametiabi
andmiseks

JuM

Arendatakse
5.3.2 kahepoolseid suhteid ja PPA
koostööd Kagu-Soome

Tutvustatakse
võimalusi, tegutsemaks
abipolitseiniku,
5.3.3
vabatahtliku maa- ja
merepäästja ning
kaitseliitlasena

SIM; kaasvastutajad:
KAM, PPA,
PÄA, KL, IdaViru MV

2015-2016 panustatud 3200 eurot.

• Masside ohjamise koolitus Sisekaitseakadeemias, sihtrühm: ametiabi
andjad • Kompleksõppus Viru vanglas (ametiabi andjate
reageerimisvõimekuse tõstmine ja protseduuride läbi harjutamine
sisejulgeoleku tugevdamiseks) • Ühisõppused Politsei- ja
Piirivalveametiga (aprill, mai 2017) • Ametiabi andjatele mõeldud
märulivarustuse soetamine (50 komplekti tulekindlaid kombinesoone
ning 23 komplekti massiohje varustust) • Väljaõppe korraldamine
Kaitseliidule ja Kaitseväele • Ettevalmistused sisekaitseõppuseks „Kilp
2018“

Koostöö toimub kokkulepitud aastase tegevuskava alusel, mis Koostöö toimub kokkulepitud aastase tegevuskava alusel, mis hõlmab
hõlmab nii infovahetust kui ka vastastikkuseid visiite.
nii infovahetust kui ka vastastikkuseid visiite.

2018. aastal jätkusid sisekaitseakadeemia korraldatud massiohje koolitused.
Aasta lõppus toimus Ida-Virumaal erinevate ametkondade ühisõppus KILP
2018.
Lisaks veerus H toodud kuludele on õppuste ja koolituste täiendavaks kuluks
osalenud ametnike tööaeg. Koolitusest võttis osa kokku 100 ametnikku ning
koolitus kestis 2 päeva. Õppusest KILP võttis osa 43 vanglateenistuse
ametnikku.
Koostöö toimub kokkulepitud aastase tegevuskava alusel, mis hõlmab nii
infovahetust kui ka vastastikkuseid visiite.

Nii nagu 2017. aastal, oli ka 2018. aasta eesmärgiks, et 1300 elaniku kohta
on üks abipolitseinik. Jõhvi ja Narva politseijaoskonnas oli 2018. a
detsembri seisuga kokku 94 abipolitseinikku. Paraku jäi selles piirkonnas
Pidevalt tutvustatakse võimalusi siseturvalisuse
eesmärk saavutamta, et oleks 1 abipolitseinik 1300 elaniku kohta. Antud
vabatahtlikuna piirkonna turvalisuse suurendamisse
piirkonnas on 1 abipolitseinik 1570 elaniku kohta. Peamised põhjused, miks
panustada. 2016. aasta eesmärgiks oli üks abipolitseinik iga
ei ole suudetud saavutada soovitud eesmärki, on eelkõige abipolitseinike
1300 elaniku kohta. Proportsionaalselt kõige vähem
Eesmärgiks on 1 abipolitseinik 1300 elaniku kohta. 2016. a ida-Virumaal kandidaatide riigikeele puudulik oskus.
abipolitseinikke oli Ida-Virumaal (1 abipolitseinik 1716 elaniku
1 abipolitseinik 1716 elaniku kohta; 2017. a 1 abipolitseinik 1537
kohta). Ida-Virumaal raskendab abipolitseinike värbamist
2018. aasta lõpu seisuga oli vabatahtlike merepäästjate arv 511, mis on
elaniku kohta. Ida- Viru maakonda jääb kolm merepäästeühingut. (1.
keelenõue, kuna abipolitseinik peab oskama eesti keelt
MTÜ Narva- Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja jääpäästeüksus 2. MTÜ Toila võrreldes üle-eelmise aastaga 38% rohkem. Vabatahtlikud osalesid aasta
vähemalt B2 tasemel. Vabatahtlike päästjate leidmiseks on
jooksul 69 merepäästesündmusel. PPA-ga merepäästetööde tsiviilõiguslikus
Merepääste 3. MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste.) Ühingute
kasutatud venekeelse Delfi blogi, et jõuda soovitud
lepingus olevate ühingute arv on suurenenud kolme võrra ja neid oli kokku
koosseisu kuulub kokku 31 vabatahtlikku merepäästjat. Tunnistusega
sihtrühmani. Käesoleva aasta eesmärgiks on võetud
40.
vabatahtlike päästjaid oli 2017. aastal Ida- Virumaal kokku 111.
korteriühistu esimeeste värbamine vahatahtlikeks päästjateks.
Ida- Viru maakonda jääb kolm merepäästeühingut.
Samuti populariseeritakse naabrivalve sektorite loomist
1. MTÜ Narva- Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja jääpäästeüksus
Narvas. 78 abipolitseinikku, 166 vabatahtliku päästjat, 33
2. MTÜ Toila Merepääste
merepäästjat.
3. MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste
Ühingute koosseisu kuulub kokku 31 vabatahtlikku merepäästjat.
Tunnistusega vabatahtlike päästjaid oli 2018. aastal 1938, mis on vähem kui

