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1. SISSEJUHATUS 
1.1 ARENGUKAVA ÜLESANNE JA KOOSKÕLA SEADUSANDLUSEGA 

Kohtla-Järve linna arengukava on peamine alus linna kui kohaliku omavalitsuse 

ühiselu korraldamisel. “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” (KOKS) 

paragrahvi 37 lõike 1 järgi peab linnal olema arengukava vähemalt kolmeks 

järgnevaks aastaks. Juhul kui linnal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi 

kohustusi või neid plaanitakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema 

kavandatud selleks perioodiks. Eelmine Kohtla-Järve linna arengukava võeti vastu 

volikogu 31. oktoobri 2001 määrusega nr 62 ning see käsitles aastaid 2002-2006.  

Uue arengukava koostamise vajadus tuleneb seega Eesti Vabariigi seadustest. 

Kooskõlas KOKSis sätestatuga on Kohtla-Järve linna 2007-2018. a arengukava 

ülesanne pakkuda linna kui terviku arengu seisukohalt parimat strateegilist 

lahendust soovitud ja kokkulepitud tulevikuseisundi saavutamiseks. Tegemist on 

kohaliku omavalitsuse tööd suunava strateegilise dokumendiga, milles määratakse 

viis, kuidas kasutada ja kaasata ressursse optimaalselt linna arengu heaks. Kohtla-

Järve linna arengukava on aluseks linna üldplaneeringule ja valdkondlikele arengu-

kavadele. 

Kohtla-Järve linn on kohaliku omavalitsuse üksus Eesti Vabariigis ja Ida-Viru maa-

konnas. Et tagada ressursikasutuse optimeeritus nii linna, maakonna kui ka riigi 

tasandil, on linna arengukava koostamisel arvestatud riiklikke ja maakondlikke 

arengudokumente. 

Arengukava koostamisel ei ole arvestatud riiklikult kavandatavat haldusreformi.  

 

1.2 ARENGUKAVA KOOSTAMISE METOODIKA 
Kohtla-Järve linna arengukava käsitleb Kohtla-Järve linna kui terviklikku kogukonda, 

territooriumi ja kohalikku omavalitsust. Peamisteks küsimusteks arengukava 

koostamisel olid linna kui terviku arengu ja valdkondliku arengu vastastikuse seotuse 

arvestamine ning teadmiste ja analüüsi rakendamine strateegiliste valikute 

tegemisel. 

Arengukava koosneb kolmest eri funktsiooni täitvast, kuid lahutamatult seotud osast: 

teadmistest linna ja väliskeskkonna kohta, teadmistele tuginevast strateegiast ning 
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strateegiast lähtuvast tegevuskavast. Nende osade koostamisel kasutati mitmeid 

meetodeid. 

Teadmiste osa koosneb linna kirjeldusest ja analüüsist. Linnaelu kirjeldused koostati 

olemasolevate statistiliste andmete, registriteabe, uuringute jms põhjal. 

Kirjeldustes esitatud andmed loovad faktilise aluse arengustrateegias püstitatud ees-

märkidele mõõdikute ja täitmist näitavate kriteeriumide seadmisel.  

Arengustrateegia osas esitatakse linna arengu visioon aastaks 2018, tasa-

kaalustatud arengu põhimõtetest lähtuv arengumudel koos arenguprioriteetidega 

ning eesmärgid. Eesmärkide puhul eristati linna tasakaalustatud arengu üldees-

märke ning prioriteetidest lähtuvaid strateegilisi eesmärke. Arengumudel ühendab 

tegevusvaldkondades püstitatud eesmärgid linna kui terviku üldeesmärkidega ning 

määrab strateegiliste eesmärkide funktsiooni tegevuskavades. 

Tegevuskava on üles ehitatud valdkondlikult ning organiseeritud valdkondlike 

arengueesmärkide järgi. Iga tegevuse puhul on määratud selle iseloom 

(materiaalseid või mittemateriaalseid väärtusi loov, üksnes kohaliku omavalitsuse 

eelarve vahendeid või ka eelarveväliseid vahendeid kasutav tähtajaga piiratud 

tegevus), rahastamisallikad, linnaeelarvest eraldatavate vahendite osakaal, 

tegevuse aeg ja kestus, tegevuse maksumus ning vastutaja. Tegevuskava seotuse 

arengustrateegiaga tagab seire ja tagasiside mehhanism. Igale valdkondlikule ees-

märgile on seatud üks või mitu mõõdikut ning eesmärgi täitmist näitavat kriteeriumi. 

Et arengumudel ühendab valdkondlikud arengueesmärgid vastava tasakaalustatud 

mudeli komponendiga, siis näitab nende eesmärkide täitmise edukus lisaks vald-

kondlikule arengule ka linna arengu üldisemat tasakaalustatust või mittetasa-

kaalustatust. 

 

1.3 ARENGUKAVA ÜLESEHITUS 

Arengukava koosneb kolmest peatükist. 

Esimene osa "Sissejuhatus" kirjeldab arengukava ülesannet, samuti metodoloogilisi 

põhiprintsiipe, annab ülevaate arengukava koostamise protsessist ning esitab töös 

kasutatud põhimõistete seletused. 
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Teine osa "Kohtla-Järve linn kui kogukond, territoorium ja kohalik omavalitsus" 

esitab olulisemad andmed Kohtla-Järve linna kohta. 

Kolmas osa "Kohtla-Järve linna arengustrateegia aastateks 2007-2018" esitab linna 

arengu visiooni, linna arendamise mudeli ning mudeliga seotud eesmärgid. Samas 

peatükis on alajaotus "Tegevuskava 2007-2018", mis sisaldab valdkondlikuIt 

organiseeritud ning valdkondlike eesmärkidega seotud tegevussuundade ja 

tegevuste tabeleid. 

 

1.4 ARENGUKAVA ELLUVIIMISE PÕHIMÕTTED 
Arengukava elluviimisel tuleb järgida järgmisi põhimõtteid: 

 uuenduslikkus – linna arengus mittetraditsiooniliste lähenemisviiside 

toetamine ja algatusvõime stimuleerimine eesmärgiga kindlustada linna püsiv 

toimetulek ja kasvav konkurentsivõime; 

 linnaplaneerimise terviklikkus – linna kõigi eluvaldkondade tasakaalustatud 

arendamine, mis peab silmas linna ja tema ümbruskonna kõigi huvitatud osa-

poolte kaasatust ning aktiivset koostööd linnaelu võtmeküsimuste 

lahendamisel; 

 demokraatia – linnajuhtimise läbipaistvus ja elanikele osalusdemokraatia 

võimaluste tagamine; 

 säästlikkus – väärtustab tegutsemist, mille eesmärgiks on leida ressursside 

parim kasutusviis inimestele elamisväärse linnaelu võimaldamisel ning puhta 

ja turvalise keskkonna säilitamisel, pidades silmas looduskeskkonna 

maksimaalset iseregulatsiooni; 

 identiteet – linnaelanike kokkukuuluvustunde stimuleerimine ning sidumine 

kohaliku regiooni kultuuritraditsioonide ja ühtsete väärtustega; 

 programmilisus – meetmete rakendamisel peetakse silmas tulevikuvisiooni 

ning jälgitakse tegevuse eesmärgipärastatust ja tulemuslikkust.  

Arengukava elluviimist reguleeritakse: 

 üldplaneeringuga – linnaruumi arengupõhimõtete ja funktsionaalse 

tsoneeringu kehtestamise teel;  
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 detailplaneeringutega – maa sihtotstarbe määramise ja sellest tulenevate 

maa kasutustingimuste seadmise kaudu.  

Arengukava viiakse ellu järgmiste vahenditega: 

 linnaeelarvest raha eraldamine; 

 riigi toetuste ja investeeringute rakendamine; 

 erasektori ja mittetulundussektori rahastamine; 

 välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide investeeringute kaasamine, 

abi- ja koostööprogrammides osalemine.  

Arengukava elluviimise eest vastutab linnavalitsus, kelle ülesandeks on vajalike 

tööde ettevalmistamine, projektide esitamine ja tööde läbiviimise organiseerimine. 
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2. KOHTLA-JÄRVE LINN KUI KOGUKOND, 
TERRITOORIUM JA KOHALIK OMAVALITSUS 

 

2.1 AJALOOLINE ARENG 

Kohtla-Järve linna tekkele lõi soodsad eeldused 1916. aastal tegevust alustanud 

põlevkivitööstus, linna õigused sai Kohtla-Järve aga alles 1946. aastal. Kohtla-Järve 

linna väljakujunemist on oluliselt mõjutanud põlevkivi ulatuslik kasutuselevõtt 

energeetikas ja keemiatööstuses ning suurte, keskkonda saastavate tööstusette-

võtete ehitamine linnas. Tööstusettevõtete areng tõi kaasa võõrtööjõu massilise 

sissevoolu endistest liiduvabariikidest. Mainitud tegurid on enim mõjutanud Kohtla-

Järve linna arengut, olles mitmete praeguste võimaluste-probleemide allikaks. Eesti 

taasiseseisvumisega kaasnenud haldusreform muutis Kohtla-Järve toonaseid piire 

ning kinnistas linna nüüdsed piirid. Kohtla-Järve linn koosneb praegu kuuest 

linnaosast: Järve, Ahtme, Sompa, Oru, Kukruse ja Viivikonna. Linna administratiiv-

keskus asub Järve linnaosas. Linn on geograafiliselt väga hajutatud, mistõttu linna-

osade vahel liikudes tuleb läbida isegi teisi omavalitsusüksusi. Samuti on linna-

osadevahelised vahemaad Eesti kohta väga suured – nt Järve linnaosast Viivi-

konnani on ca 40 kilomeetrit. Kohtla-Järvel elas 1. jaanuari 2013. a seisuga 39 242 

inimest.  
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Joonis 1. Kohtla-Järve linnaosad 
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2.2 RAHVASTIK 

Kohtla-Järve koosneb kuuest linnaosast (elanike arv seisuga 01.01.2013): Järve – 

17407 elanikku; Ahtme – 17513 elanikku; Oru – 1303 elanikku; Sompa – 1045 

elanikku; Kukruse - 594  elanikku; Viivikonna - 170  elanikku (sh Sirgala), Kohtla-

Järve linnas registreerunuid (kellel pole kindlat aadressi) – 1210 elanikku. 

Järve, 17407

Oru, 1303

Sompa, 1045

Kukruse, 594

Ahtme, 17513

Viivikonna, 170

Kohtla-Järve linn, 
1210

 
Joonis 2. Elanike arv linnaosade kaupa 
 

Kohtla-Järve linna rahvastiku kujunemist on suures osas mõjutanud sõjajärgne 

immigratsioon toonastest liiduvabariikidest. Selle tagajärjel on Kohtla-Järve 

kujunenud heterogeense rahvastikuga linnaks, kus on esindatud üle 50 rahvuse. 

Eestlaste osakaal linnaelanike seas on pidevalt langenud, olles 2010. aastaks 

stabiliseerunud 20 protsendi juures. 

Alates 1990. aastate algusest on täheldatav linnaelanike arvu vähenemine. Selle 

peamisteks põhjusteks on peetud nii negatiivset iivet kui ka remigratsiooni, mis 

väljendus eeskätt endiste NSVL`i liiduettevõtete töötajate naasmises oma kodukanti. 

Elanike arvu vähenemist on põhjustanud ka riigisisene migratsioon (eeskätt 

siirdumine Tallinna) ning väljaränne välismaale. Peamise väljarännet soodustava 

tegurina võib välja tuua suure tööpuuduse, mis on ettevõtete restruktureerimiste tõttu 

pidevalt kasvanud. Elanike arvu vähenemine tekitab vajaduse pöörata suurt 

tähelepanu elamufondi haldamisega seonduvatele küsimustele.  
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Olulise demograafilise suunana võib välja tuua elanikkonna vananemise linnas. 2012. 

aastal moodustasid eakamad inimesed (65a ja vanemad) linnaelanikest 17,6%. 

Linnaosade lõikes oli pensioniealiste elanike osakaal suurim Sompa linnaosas – 

26,1%, järgneb Viivikonna – 21,8%. Kõige väiksem oli eakamate inimeste osakaal 

Ahtmes – 15,1% elanikkonnast.  

15.1
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Ahtme Järve Oru Sompa Kukruse Viivikonna

 
Joonis 3. Pensioniealiste elanike (65a ja vanemad) osakaal linnaosa elanikkonnast 
 

Lähiaastatel võib prognoosida elanikkonna vananemise jätkumist. Mainitud tendents 

ilmneb samas geograafiliselt ebaühtlaselt, mõjutades enim traditsioonilisi kaevandus-

asulaid, kus kaevandamine on nüüdseks lõpetatud – eeskätt Sompa, Viivikonna ja 

Kukruse linnaosa. Töökohtade vähenemine on tinginud noorema generatsiooni 

lahkumise ning siirdumise paremate töövõimalustega piirkondadesse.  

 

2.3 MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS 
Enne Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist arenesid Kohtla-Järvel eeskätt keemia- 

ning põlevkivi kasutamisele orienteeritud tööstusettevõtted ning ehitus-

organisatsioonid. Rasketööstusele orienteeritus annab Kohtla-Järvel tunda ka täna-

päeval. 1990ndate alguses alanud suurettevõtete restruktureerimine on kaasa toonud 

tuhandete inimeste koondamise ning mitmete ettevõtete sulgemise. Tööhõive 

vähenemise tõttu tööstuses on olnud pärsitud ka teeninduse areng, mida pidurdab 
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eeskätt piirkonna elanike madal ostujõud. Tööstuse restruktureerimine on kaasa 

toonud töötute arvu pideva suurenemise, kusjuures väga ohtlikuks arenguks tuleb 

pidada pikaajalise töötuse kasvu. Tööhõive kasvu pidurdavate teguritena võib välja 

tuua:  

 piirkonna kehvapoolse maine, mis pidurdab investeeringuid kergetööstusse ja 

teenindusse; 

 kohalike tööandjate vähese teadlikkuse euroopalikest töösuhetest (töövõtja 

tunnustamine partnerina, inimväärsete töötingimuste tagamine, töö- ja puhke-

aja seadusest kinnipidamine jne); 

 tootlikkusele ja tööpanusele mittevastava (st väga madala) töötasu maksmise 

tööandjate poolt, mis vähendab tööotsija soovi legaalselt töötada (miinimum-

palka saavate töövõtjate suur osakaal); 

 varimajanduse kõrge osakaalu; 

 suurettevõtetest koondatud tööliste ühekülgsed oskused ning nende vähesed 

teadmised ja vilumused muutunud olukorras toimetulekuks. 

VKG OIL AS avas 2009 aastal TSKT-3000 tehase, arendades pidevalt oma tegevust. 

Lähiplaanis on põlevkiviõli tehase Petroter II ja konveieri ehitamine Ojamaalt VKG AS 

territooriumile.   

Linna on lisandunud ostukeskusi, nt Säästumarketi kauplus Põhja alleel,  Selveri uus 

hoone ja Vironia keskus Järve linnaosas. Tööstusettevõtete restruktureerimine on 

lõpule jõudmas – linnas asuvad suurettevõtted on saanud endale usaldusväärsed 

omanikud, kes lähtuvad oma äritegevuse arendamisel pika-ajalisest perspektiivist. 

Jätkuv põlevkivitööstuse restruktureerimine võib siiski ka tulevikus avaldada linna 

arengule negatiivset mõju. 

Detsembris 2011. a ajalehes Äripäev avaldatud Eesti edukate TOP 500  - 2010. 

suurema käibega ettevõtete hulgas on järgmised Kohtla-Järve ettevõtted: 

 AS Viru Keemia Grupp - 24. koht, käive 125 496 tuh.eur, 

 Eastman Specialties AS  - 100. koht, käive 50 633 tuh.eur, 

 Novotrade Invest AS -  225.koht, käive 23 721 tuh.eur, 

 Ida-Viru Keskhaigla SA – 255. koht, käive 20 503 tuh.eur.  
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Eesti ettevõtete TOP 200 – 2010 käibe kasvu reitingu järgi on Novotrade Invest AS 

51. kohal ja Eastman Specialties AS 127.-132. kohal. 

Eesti ettevõtete TOP 100 - 2010 reitingu järgi on Viru Keemia Grupp AS 32.-33.kohal 

ja Eastman Specialties AS 38. kohal.  

Kohtla-Järve on polüfunktsionaalne linn, mille majandusstruktuuris on enam-vähem 

võrdselt esindatud tööstus-, kaubandus-, teenindus-, riiklik haridus- ning tervishoiu-

sektor.  

Alustatud on ettevalmistustöid tööstusparkide projektidega Kohtla-Järve Järve ja 

Ahtme linnaosades, mille eesmärgiks on toetada majandusarengut, pakkudes ette-

valmistatud atraktiivset baasinfrastruktuuri investoritele ja soodustingimusi 

alustavatele väikeettevõtetele. 

On asutatud Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, kus Kohtla-Järve linn on 

üks asutajatest. 

Olulised majandusharud on põlevkivitöötlemine, ehitus, metallitöötlemine ja 

kaubandus. 

Kohtla-Järve linna majandusstruktuuris on esikohal tööstus, kus leiab rakendust 

umbes 20% erasektoris töötavatest inimestest. Tööstuse struktuuris domineerivad 

omakorda keemiatööstus, ehitus ja metallitöötlemine. 

Praegu tegutsevad linnas  nii FIE`d, kui kaaktsiaseltsid, osaühingud, tulundusühistud, 

täisühingud, usaldusühingud ja välismaa ühingute filiaalid.  

Kohtla-Järve linna ettevõtete struktuuris on suur osakaal kaubandusettevõtetel. 

Seisuga jaanuar 2011. linnas on registreeritud 555 ettevõtet, mis teenindavad linna 

elanikke, sh  

 41 hulgikaubandusega tegelevaid ettevõtteid,  

 146 teenendusega tegelevaid ettevõtteid.  

 28 toitlustamisega tegelevaid ettevõtteid,  

 5 kaubanduse korraldamisega tegelevat ettevõtet,  

 331 jaekaubandusega seotud ettevõtteid, 

 4 e-kaubandusega seotud ettevõtteid.  

2011. a. on registreeritud majandustegevuse registrisse 117 uut ettevõtet.  
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2.4 KESKKOND 

Kohtla-Järve linnakeskkonna arengut on sügavalt mõjutanud põlevkivikeemia-

tööstuse areng (vanalinna väljakujunemine) ning järgnevatel aastakümnetel toimunud 

suurtööstuse laienemine Järve linnaosa põhjapiirkonda. Linnas paiknev keemia-

tööstus on põhjustanud nii õhu, pinnase kui põhjavee ülemiste horisontide 

saastumise.  

Põlevkivikeemiatööstuse tegutsemise tagajärjel on linna serva kerkinud poolkoksi 

sisaldavad aherainemäed.Tuhamägedest nõrguvad Kohtla jõkke fenoolid ning teised 

saasteained. Linna ettevõtetest paiskuvad õhku väävli-, lämmastiku- ja süsiniku-

ühendid ning fenoolid. Tulenevalt tootmismahtude langusest ning keskkonna-

sõbralikematest tehnoloogiatest on õhku paisatavate saasteainete kontsentratsioonid 

võrreldes 1990-ndate aastate lõpuga vähenenud. Siiski tekitab keskkonnaseisund 

muret ja see toob piirkonna ettevõtetele kaasa lisainvesteeringute vajaduse kesk-

konnahoidu ning keskkonnakahjustuste likvideerimisse. 

Uute Euroopa normide jõustumisega on muutunud ka ohtlike jäätmete ladustamise 

nõuded. Seoses sellega oli AS Viru Keemia Grupi poolt koostatud poolkoksi prügila 

ehitusprojekt, mis koosneb kahest etapist. Antud projekti eesmärgiks oli ohtlike 

jäätmete mahalaadimiskohtade korrastamine vastavalt uutele nõuetele. Projekti 

raames olid teostatud kõik vastavad tööd. Projekti tegevus algas 2006.a. ning on 

käesolevaks ajaks juba lõppenud. Uue poolkoksi prügila rajamine on samm edasi 

põlevkiviõli tootmise keskkonnamõju vähendamiseks.  

 

2.5 SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 
2.5.1 Alusharidus 
Lasteasutuste võrgu moodustavad 15 lasteaeda (neist 14 munitsipaallasteaeda ja 1 

eralasteaed), milles töötab 105 rühma 1920 lapsega. Neist eesti õppekeelega rühmi 

on 27 (sealhulgas keelekümblusrühmad) ja vene õppekeelega 78. Välja on arendatud 

optimaalne erirühmade võrk: lasteasutustes on 9 erirühma, neist 2 tasandusrühma, 2 

nägemispuudega, 3 kehapuudega ja 2 liitpuudega laste rühma. Rühmade arv laste-

asutustes varieerub kahest kuni kaheteistkümneni. 
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Keelekümblusprogrammiga on liitunud 5 lasteasutust ja tervistedendavate laste-

aedade võrgustikuga 5 lasteasutust. Linna munitsipaallasteasutustes on 517 ameti-

kohta, neist pedagoogide ametikohti on 246. Pedagoogidest 46% on kõrgharidusega.  

 

Lasteasutus Aadress Rühmade 
õppekeel 

Rühmi 
kokku 

Eri-
rühmad 

Keele-
kümblus-
rühmad 

Laste 
arv 

kokku 

Laste arv 
erirüh-
mades 

Laste arv 
sõime-
rühma-

des 
Lasteaed 
Lepatriinu  Pärna 29 eesti 2 0 0 32 0 0 

Lasteaed 
Karuke 

Põhja-allee 
20 vene 11 0 1 199 0 48 

Lasteaed 
Aljonuška 

Mõisa tee 
1 vene 11 4 0 169 36 48 

Lasteaed 
Kirju-Mirju Pärna 36 eesti 10 1 3 175 7 28 

Lasteaed 
Väikemees Noorte 4 vene 4 0 0 82 0 16 

Lasteaed 
Pääsuke  

Keskallee 
34 vene 4 0 0 82 0 20 

Lasteaed 
Buratino 

Järveküla 
tee 56a eesti 4 0 0 72 0 14 

Lasteaed 
Tuvike Mäe 7 eesti 

vene 2 0 0 33 0 15 

Lasteaed 
Muinasjutt 

Männi 
10/4 

eesti 
vene 4 0 0 74 0 16 

Lasteaed 
Puna-
mütsike 

Maleva 5 vene 11 0 1 208 0 33 

Lasteaed 
Tareke Maleva 45 vene 11 2 0 210 21 33 

Lasteaed 
Rukkilill  Maleva 47 eesti 

vene 11 0 3 213 0 52 

Lasteaed 
Tuhkatriinu 

Ridaküla 
24 vene 12 2 1 211 27 35 

Lasteaed 
Kakuke Lehola 14 vene 4 0 0 72 0 17 

Eralasteaed 
Mesimumm  
(OÜ Õppe-
keskus 
Intellekt) 

Outo-
kumpu  

11 
vene 4 0 0 88 0 18 

KOKKU   105 9 9 1920 91 393 
 
Tabel:  Lasteasutuste andmed seisuga 01.02. 2010 
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SWOT-ANALÜÜS 

Tugevus: 

 Linnas on toimiv optimaalne omanäoliste lasteasutuste võrk, mis pakub 

laste arenguks erinevaid võimalusi 

 Lasteasutustes töötavad kvalifitseeritud pedagoogid 

Nõrkus 

 Alafinantseeritusest ja riiklike investeeringute puudumisest tulenevalt 

lasteasutuste hoonete suhteliselt halb olukord  

 Vene õppekeelega lasteasutuste (rühmade) pedagoogide ebapiisav 

riigikeele oskus. 

Võimalused 

 Koostöö tugevdamine kodu ja lasteasutuse vahel, kooli ja lasteasutuse 

vahel. 

 Projektitegevuse laiendamine, lisaraha leidmine. 

 Hoolekogude tegevuse tõhustamine 

Ohud  

 Ebapiisavad investeeringud. 

 

2.5.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid, kutse- ja kõrgharidus 
Tagamaks hariduse kvaliteeti ning lähtudes koolivõrgu funktsionaalsuse põhimõttest 

ning võttes arvesse õpilaste arvu pidevat kahanemist kõikides linnaosades on 

koolivõrk ümberkorraldatud alljärgnevalt: 31. augustil 2010. a lõpetas Oru Põhikool 

oma tegevuse, Vahtra Põhikool liideti Slaavi Gümnaasiumiga, kusjuures Vahtra 

Põhikool lõpetas oma tegevuse  31. augustil 2011. a ja Slaavi Gümnaasium jätkas 

oma tegevust põhikoolina, Kesklinna Gümnaasium, Tammiku Gümnaasium ja 

Ühisgümnaasium lõpetasid vastuvõtu  10. klassi.  

 
2011/2012 õppeaastal tegutseb Kohtla-Järvel 1 munitsipaalpõhikool - Slaavi Põhikool 

ja 7 munitsipaalgümnaasiumi (Järve Gümnaasium, Järve Vene Gümnaasium, 

Kesklinna Gümnaasium, Ahtme Gümnaasium, Tammiku Gümnaasium, 
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Ühisgümnaasium, Täiskasvanute Gümnaasium). Peale nende töötab erapõhikool 

Erakool Intellekt ja riiklik eripõhikool Ahtme Kool.  

Alates 2013/2014 õppeaastast tegutseb Kohtla-Järvel 4 munitsipaalpõhikooli – Slaavi 

Põhikool, Tammiku Põhikool, Maleva Põhikool (endine Ühisgümnaasium) ja 

Kesklinna Põhikool ning 4 munitsipaalgümnaasiumi - Järve Gümnaasium, Järve Vene 

Gümnaasium, Ahtme Gümnaasium, Täiskasvanute Gümnaasium. Jätkavad tööd 

erapõhikool Erakool Intellekt ja riiklik eripõhikool Ahtme Kool.  

 

2009/2010 õppeaastal alustas Kohtla-Järve koolides õpinguid 4100 õpilast, neist 20% 

eesti keeles ja 80% vene keeles.  

2010/2011 õppeaastal langes õpilaste arv 4,1% võrra ja õpilaste üldarv moodustas 

3935 õpilast, nendest 3 308 õppisid vene keeles ja 627 eesti keeles. 

1. jaanuar 2012. a seisuga on õpilaste arv langenud 4,55 % võrra ja õpilaste üldarv 

on 3756 õpilast, nendest 3162 õppivad vene keeles ja 594 eesti keeles. 

2013/2014 õppeaastal langes õpilaste arv 4,74% võrra ja  õpilaste üldarv on 3578, 

nendest 3003 õpivad vene keeles ja 575 – eesti keeles . 

 

Koolides töötavad pedagoogilise haridusega õpetajad. 96 %-l pedagoogidest on 

kõrgharidus. 

 

Kohtla-Järve koolid pakuvad gümnaasiumiosas õppivatele noortele 

spetsialiseerumisvõimalusi: 

Ahtme Gümnaasium – multimeedia- ja reaalainete, humanitaarainete (sh 

teatriõpe), loodusteaduslik, sotsiaal- ja majandusõppe suund, turismikorralduse 

kutseõpe;   

 Järve Vene Gümnaasium – akadeemiline, meedia- ja sotsiaal-, loodus- ja 

majandus- ning sisekaitseõppe suund; 

Järve Gümnaasium – reaalainete, loodusainete ja humanitaarainete suund; 

 

Kohtla-Järve Maleva Põhikool ja Slaavi Põhikool on lülitatud varase keelekümbluse 

programmi rakendamise projekti. Tammiku Gümnaasiumis (2004. a), Slaavi 
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Gümnaasiumis (2005. a), Kesklinna Gümnaasiumis (2005. a) ja Ahtme 

Gümnaasiumis (2012. a) alustati hilise keelekümbluse rakendamist. 

 

Koolivõrgu korrastamist ning klassikomplektide moodustamist mõjutab oluliselt 

esimesse klassi astujate arvu vähenemine, mis tuleneb sündimuse langusest 1990. 

aastatel. 2001. a on täheldatav trendi muutumine ning sündimuse kasv. Sündimuse 

languse mõju tasakaalustab mingil määral maakonnas suletavate koolide 

teeninduspiirkondade laste tulekut linnakoolidesse, eeskätt gümnaasiumidesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joonis 4. Sündimus Kohtla-Järve linnas 

 

Kutse- ja kõrghariduse pakkujatena tegutsevad Kohtla-Järve linna territooriumil 

Majanduse ja Juhtimise Instituudi ECOMEN Kohtla-Järve filiaal (lõpetas tegevuse 

2013. a), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve osakond ning Tallinna 

Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.  

TTÜ Virumaa Kolledž on ainus tehnilist kõrgharidust pakkuv õppeasutus Virumaal. 

Kolledžis toimub õppetöö kuuel erialal (tootmistehnika ja tööstusettevõtlus, 

informaatika, kütuste tehnoloogia, tootmise automatiseerimine, ehitustehnika, 

energiatehnika) eesti ja vene keeles.  

TTÜ Virumaa Kolledži areng võimaldab tõhustada linna arendus- ja teadustegevust, 

eelkõige põlevkivi valdkonnas.  

TTÜ Virumaa Kolledžit arendatakse piirkondliku kompetentsikeskusena, mis 

stimuleerib ja toetab kolledži arengut ning koostööd ettevõtete, kutsekoolide, 
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üldhariduskoolide jne vahel tehnilise kõrghariduse ja muude piirkondade vajalike 

teenuste pakkumisel, tööjõu täiend- ja ümberõppe osutamisel, täiskasvanute karjääri-

nõustamisteenuse arendamisel ja piirkonnale vajaliku tasemekoolituse korraldamisel. 

Toetatakse kolledži infrastruktuuri arendamist, õpitingimuste parandamist ja üliõpilas-

linnalu rajamist.  

 
SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 Kohtla-Järve linna lastel on võimalus õppida kodulinnas ja saada mitme-

kesist haridust. Linnas on olemas eri suundadega üldhariduskoolid, kool 

erivajadustega lastele, erakool, täiskasvanute gümnaasium, kutseõppe-

asutused, kõrgkool, huvikoolid, noortelaager, Noortekeskus ja Koolinoorte 

Loomemaja; 

 Koolide teenistuses on logopeedid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, linna-

valitsuse sotsiaalteenistuse haridusteenistus kui organiseeriv, koordineeriv 

ja nõustav üksus; 

 Üldhariduskoolile pakub tuge alushariduse ja huvikoolide võrk; 

 Tähelepanu on pööratud hariduslike erivajadustega laste probleemidele; 

 Infotehnoloogia areng on rahuldaval tasemel; 

 Koolimuuseumite ja raamatukogude olemasolu pakub võimalusi nii enese-

arendamiseks kui ka koostööks; 

 Küllaldane lasteaedade võrk linnaosades; 

 Keskhariduse hea tase, mis võimaldab pääseda kõrgkoolidesse; 

 Õpilastel piisavad sportimisvõimalused; 

 Süsteemne ja toimiv koostöömehhanism kõigi lastega tegelevate 

institutsioonide vahel (lasteaiad, koolid, huvikoolid, noortekeskus jne);  

 Koolide võimaluste kompleksne kasutamine, sh kohaliku elanikkonna 

täiendusõppe, kultuuri ja spordi tarbeks; 

 Kohtla-Järvel asub TTÜ Virumaa Kolledž kui ainus tehnilist kõrgharidust 

pakkuv õppeasutus kogu Virumaal. Gümnaasiumi lõpetajatel on võimalus 

omandada kõrgharidus kohapeal nii eesti kui vene keeles;  
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 Tugev side kolledži ja ettevõtete vahel. Sellega suurenevad oluliselt kohaliku 

elanikkonna võimalused saada hea haridus ning kohalike ettevõtete 

võimalused saada vajalikku tööjõudu;  

 TTÜ Virumaa Kolledži baasil on võimalus pakkuda regioonile vajalikes 

tehnilistes valdkondades (automaatika, mehaanika, energeetika, keemia, 

ehitus, informaatika) rahvusvahelisel tasandil kõrgharidust;  

 TTÜ Virumaa Kolledžisse tulevad õppima ja hiljem jäävad suure 

tõenäosusega Ida-Virumaale tööle noored ka teistest Eesti piirkondadest;  

 TTÜ Virumaa Kolledžis ja kutseõppeasutustes pakutavad erialad katavad 

suures osas regiooni vajadused tehnika valdkonna spetsialistide järele.  

Nõrkused 

 Koolivõrk vajab korrastamist; 

 Haridussüsteemi eelarve ei kata tegelikke vajadusi, eriti remondi, õppe-

vahendite, inventari, raamatute, õpilasürituste puhul; 

 Muukeelse kooli õpetajate puudulik eesti keele oskus; 

 Koolidel on ebapiisavad võimalused õpi- ja kasvatusraskustega lastega 

tegelemiseks; 

 Vähene rahvusvaheline koostöö tegevharidustöötajate tasandil. Tegev-

õpetaja ei jõua end kurssi viia muutuste ja uute suundumustega; 

 Erivajadustega laste koolide lõpetanutel on edasiõppimiseks ja tööle-

asumiseks vähe võimalusi; 

 Eestikeelsete koolide õpetajate kaadri vananemine; 

 Puudub konkurents õpetaja ametikohale; 

 Liigne ainekesksus, vähene õpilaskesksus; 

 Eestikeelsete aineõpetajate puudus; 

 Võõrkeeleõpetajate puudus nii eesti kui vene õppekeelega koolides; 

 Erialase väljaõppega tööõpetuseõpetajate puudumine; 

 Venekeelse kooli eesti keele õpetajate-spetsialistide vähesus gümnaasiumi-

astmes;  

 Kutsehariduse, kõrghariduse ja üldhariduse nõrk koostöö. 

Võimalused 
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 Linna haridusinvesteeringute suurendamine: õppe- ja remondikulud, 

pedagoogide täiendus- ja ümberõpe, infotehnoloogia, pedagoogilise kaadri 

järelkasvu kindlustamine (toetused, stipendiumid, laenud); 

 Koostöö tugevdamine kodu ja kooli vahel; 

 Rahvusvahelise koostöö laiendamine; 

 Õppimiseks lisavõimaluste loomine ja elukutse omandamise võimaluste 

suurendamine neile, kel on raskusi põhihariduse omandamisega; 

 Mitte-eestlaste integreerumisvõimaluste laiendamine; 

 Linna haridusvaldkonna arengusuundade kavandamisse kaasata linna 

haridusasutuste, TTÜ Virumaa Kolledži, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 

ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli juhtkondi;  

 Kaasaaitamine TTÜ Virumaa Kolledži arengule ja integreerumisele linna 

haridusellu. Kolledži potentsiaali kasutamine linnas haridus- ja ettevõtlus-

valdkonnas ning välissuhtluses;  

 Maakonna elanikel on võimalus omandada kõrgharidus (päevane ja kaug-

õppe) ning tulevikus magistrikraad kohapeal; 

 Regionaalse kompetentsikeskuse moodustamine TTÜ Virumaa Kolledži 

baasil; 

 Linna koolivõrgu optimeerimine vastavalt vajadustele ja kooskõlas kehtiva 

seadusandlusega.  

Ohud 

 Hariduspoliitika sõltuvus erakonnapoliitikast, ebakompetentsete otsuste oht. 

 Elatustaseme langus, hariduse muutumine teisejärguliseks; 

 Ebapiisavad investeeringud – õpikeskkonna halb seis on õpilaste ja 

õpetajate elule ning tervisele ohtlik; 

 Vananev ja stagneeruv pedagoogiline kaader, naissoo domineerimine 

õpetajate seas; 

 Riigikeele oskuse nõutava taseme saavutamine on raskendatud keele-

keskkonna puudumise tõttu; 

 Õpilaste arvu vähenemine tulevikus võib jätta osa pedagooge ilma tööta; 
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 Kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides pakutavate erialade vähesus koha-

peal, mis viib õppijaid teistesse piirkondadesse, kust nad tagasi ei tule. 

 

2.5.3 Huviharidus 
Huvikoolide haldajaks on Kohtla-Järve Linnavalitsus. Huvihariduse korraldust 

reguleerib alates 01.septembrist 2007 Huvikooli seadus. Huviringide töös osalevad  

4-19 aastased õpilased ja täiskasvanud. Huvikoolide tugevaks küljeks on 

traditsioonid, huviringide mitmekesisus, valikuvõimalus, jõukohane õppetasu, 

kvalifitseeritud õpetajad. Huvikoolides on põhiprotsessiks lapse areng, kõik muud 

tegevused toetavad seda. 

Kohtla-Järvel asub 3 munitsipaalhuvikooli (Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja, 

Kohtla-Järve Kunstide Kool, Ahtme Kunstide Kool), mis lisaks haridusstandardit 

tagavatele koolidele pakuvad õpilastele juhendatud tegelemise kaudu vaba tahte 

alusel täiendavaid võimalusi loometegevuseks, muusika-, kunsti-, tantsu-, tehnika jne. 

alaste teadmiste, oskuste, vilumuste omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks 

arendamiseks. Huvikoolid on haridus- ja kultuurikeskuseks nii lastele kui nende vane-

matele, kus on mitmekesised võimalused loominguks ja enesearendamiseks kõigile 

huvigruppidele. Huviharidust omandatakse huvikoolides kinnitatud õppekava (aine-

kavade) alusel, valdkondadeks on muusika, kunst, tants, mõttemängud, tehnika, 

üldkultuur, sõnakunst.  

Oma põhitegevust kahjustamata on koolidel võimalus anda ka täiskasvanutele 

koolitust, korraldada seminare, kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppe-

vahendite kirjastamisega, välja üürida muusikainstrumente ja ruume ning osutada 

tasulisi teenuseid. Huvikoolid annavad oma panuse rahvusliku kultuuri ja linna 

omanäolisuse säilitamisse ning arendamisse, seisavad hea kohaliku kultuurielu 

edendamise eest Eesti kultuuritraditsioonide alusel. Õppetöö huvikoolides toimub 

eesti ja vene keeles.  

 
SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

● Professionaalsed huvihariduse spetsialistid ja õpetajad;  
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● Usalduslikud suhted kooli juhtkonnaga, head õppetingimused;  

● Hästi välja töötatud õppekava lähtudes raamõppekavast;  

● Pikaajalised traditsioonid ja vaimsus;  

● Elav kontserttegevus väljaspool kooli, linna, maakonda ja vabariiki;  

● Soodne asukoht – põhi- ja gümnaasiumide ning lasteaedade lähedus;  

● Lõpetajate edasiõppimise soov;  

● Toimiv rahvusvaheline noorsotöö;  

● Vabalt valitav huviala;  

● Konkursita vastuvõtt;  

● Madal õppemaks;  

● Huvikoolidel oma maja ja oma territoorium;  

● Korrektselt funktsioneeriv, laste igakülgsele arengule suunatud tegevus;  

● Orienteeritus elukestvale õppele, uute meetodite rakendamisele, kasvav 

erialadevaheline koostöö;  

● Linna toetus huviharidusele;  

● Talutav tehniline baas ja rahuldavas seisus ruumid. 

Nõrkused 

● Õpetajate palgad on madalad;  

● Ressursside puudulikkus;  

● Õpperuumide heliisolatsiooni probleemid;  

● Huvikoolide hoolekogu tagasihoidlik initsiatiiv;  

● Huvikoolides on tegevused enamasti tasulised;  

● Tehnika- ning looduseringide vähesus;  

● Meesõpetajate vähesus;  

● Materiaal-tehnilise baasi vananemine;  

● Tundide ja ürituste läbiviimiseks vajalik aparatuur on puudulik;  

● Koolituskulude väike osakaal. 

Võimalused 

● Aktiivsem koostöö teiste  vabariigi huvikoolidega;  

● Noorte õpetajate kiirem kaasamine kooli ellu (mentorlus);  

● Õppeprotsessi kaasajastamine;  
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● Positsiooni hoidmine ja tugevdamine kultuuri- ja haridusmaastikul;  

● Ainetevahelise koostöö tõhustamine;  

● Õpilaskontsertide ja suuremate ürituste projektipõhine korraldamine;  

● Projektitöö arendamine;  

● Võimalus valida huviringi – huvialade paljusus, eripära, kvaliteet;  

● Uuringute korraldamine ja läbiviimine noorsootöö tõhustamiseks;  

● Huvikoolide osatähtsuse suurendamine linna kultuurielus. 

Ohud 

● Õpilaste hõivatus ja motivatsiooni langus;  

● Poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus;  

● Sündivuse vähenemine;  

● Kaasaegset kvaliteetset arengut mittetoetav hinnapoliitika;  

● Õpetajate defitsiidi süvenemine;  

● Konkurents;  

● Õpetajate töö tasustamine on jätkuvalt ebapiisav;  

● Eri seaduste, programmide sidususe puudumine;  

● Puudub riiklik rahastamine huvikoolide korrastamiseks ja ülalpidamiseks;  

● Meedia kajastab huvikoolide üritusi ebapiisavalt;  

● Elanikkonna jätkusuutlikkuse vähenemine. 

 

2.5.4 Noorsootöövaldkond 

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab noorsootööd oma haldusterritooriumil noorsoo-

töö seaduse, Eesti noorsootöö kontseptsiooni ja Ida-Virumaa noorsootöö arengukava 

järgi, sätestab nende põhjal noorsootöö prioriteedid Kohtla-Järve linna arengukavas, 

plaanib prioriteetide teostamiseks vajalikud vahendid oma eelarves; loob tingimused 

kolmanda sektori kaasamiseks noorsootöö planeerimisse ja korraldusse piirkondlikul 

tasemel; delegeerib teenust ostes noorsootöö ülesandeid kolmandale sektorile, 

lähtudes viimase valmisolekust; korraldab järelevalvet noorsootööks kohalikust eel-

arvest eraldatud vahendite kasutamise üle. 

Kohtla-Järve linnas on 11 kooli ja 2 õppeasutust, mis annavad kõrgharidust. Seega 

kõigub noorte inimeste üldarv Kohtla-Järvel 7 000 piires. Siia kuuluvad nii koolides 
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õppivad 7-19aastased noored kui ka kutseõppeasutuste õppurid ja töötavad noored. 

On ka noori, kes ei õpi ega tööta. 

Kohtla-Järve linna õppeasutused teevad aktiivset koostööd noorsootööga tegelevate 

asutustega. 

 Noortepolitsei 

 Kohtla-Järve Linnavalitsuse komisjonid: 

 alaealiste komisjon, mille ülesandeks on määrata mõjutusvahendid; 

 hariduslike erivajadustega laste (hälvikute) nõustamiskomisjon, mille 

pädevusse kuulub erivajadusega õpilastele võimetekohase õppekava või 

õppevormi määramine. 

 Kurtna Noortelaager  

Illuka vallas asuv Kurtna Noortelaager võtab suve jooksul vastu kuni 1200 last. 

Enamik neist on vene keelt rääkivad lapsed vanuses 7-17 aastat. Kurtna laagris on 

tagatud meditsiiniline abi ning toitlustamine viis korda päevas. Igas vahetuses 

toimuvad meelelahutuslikud, sportlikud ja kultuuriüritused. Laagri territooriumil 

korraldatakse projektilaagreid (rahvusvahelised, töölaagrid, spordilaagrid).  

 Noortekeskus 

Kohtla-Järve Noortekeskus on Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritav kohaliku 

omavalitsuse asutus, mis tegeleb noorsootöö korraldamisega linnas. Noortekeskus 

asutati selleks, et luua noortele tingimused arendavaks tegevuseks väljaspool pere-

konda, tasemeõpet ja tööaega, toetada noorte sotsialiseerimist ning soodustada 

nende kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Kohtla-Järve Noorte-

keskus alustas oma tegevust 2004. a. Keskuse tegevuse eesmärk on arendada ja 

koordineerida noorsootööd Kohtla-Järve linnas. 

Noorte omaalgatuse arendamiseks Noorte Parlament: 

 võtab osa Noortekeskuse ja muude noorteorganisatsioonide tegevusest, koos 

Noortekeskusega viib läbi uuringuid linna noorsootöö arenemisest;  

 arutab linna noorsootöö eelarvet ja annab nõu eelarve noorsootööd puudutuva 

osa kinnitamisel; 

 võtab osa noorteürituste kava koostamisest, osaleb linna noorteüritustel, 

pidudel, foorumitel, konkurssidel jne;  
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 esineb noorsootöö programmide ja projektide algatajana, aitab teisi noorte-

organisatsioone nende projektide elluviimisel linna tasandil; 

 edastab infot noortele ja teistele linnaelanikele meedia kaudu, esitab infot 

Noorte Parlamendi tegevuse kohta, sh vastab järelepärimistele;  

 toetab noorte- ja ühiskondlike organisatsioonide loomist ja tegevust; 

 toetab noorte omaalgatust ettevõtluse, disaini, kunstiloomingu, kirjastuse- ja 

spordi valdkondades; 

 arendab sise- ja välissuhteid ning koostööd riigi tasandil;  

 töötab välja linna noorsootöö põhisuunad;  

 teeb ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele noorsootöö täiustamise 

kohta.  

TTÜ Virumaa Kolledži baasil on linna üldhariduskoolide õpilastel võimalus osaleda 

huvigruppides, õpitubades ja infopäevadel.  

 
SWOT-ANALÜÜS 

Tugevused 

 Palju aktiivseid noori vanuses 15-26 aastat; 

 Tugevad huvikoolid; 

 Noortekeskuse ja noortetubade olemasolu; 

 Olemasolevad noorsootöötajad ja huvijuhid; 

 Olemasolevad noorteorganisatsioonid (Noorte Parlament, Noorte Aktivistide 

Organisatsioon, jne); 

 Tegutsevad mitmesugused spordiklubid, kus osaleb palju aktiivseid noori; 

 Koostöö politseiga; 

 Abikeskuste olemasolu; 

 Toimivad koolide huviringid; 

 Algatatud on tänavatöö; 

 Korraldatakse palju noorteüritusi; 

 On ehitatud mänguväljakud; 

 Linna- ja riigipoolne toetus; 
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 Kurtna noortelaagri olemasolu; 

 Toimiv rahvusvaheline noorsootöö; 

 Organiseeritud noortesport ja head tulemused; 

 Alaealiste komisjoni ja nõustamiskomisjoni olemasolu. 

Nõrkused 

 Palju linnaosi, mis on teineteisest kaugel, linna suur ja hajutatud territoorium; 

 Eri linnaosades elavate noorte vähene koostöö; 

 Riskigruppidesse kuuluvate noorte arv suureneb; 

 Vähe noorsootöötajaid (spetsialiste); 

 Noorsootöö struktuuri ebatäiuslikkus; 

 Puudub linna tasemel noorsootööd koordineeriv spetsialist;  

 Noorte passiivsus (tarbiv noor); 

 Huvikoolides on tegevused enamasti tasulised; 

 Lapsed tänaval (tänavalapsed); 

 Kogukondade kultuurilised erinevused; 

 Uuringute vähesus;  

 Spordibaaside vähesus (võimalused piiratud); 

 Kurtna lastelaagri halb tehniline seisukord; 

 Rahaliste ja tehniliste vahendite nappus;  

 Vaba aja veetmise piiratud võimalused. 

Võimalused 

 Töötajate, noorte ja vanemate koolitus; 

 Riigi raha toomine omavalitsusse; 

 Projektitöö arendamine (sh rahvusvahelised projektid); 

 Integreerimine teiste koostöövõrgustikega, noorsootöö võrgustikega ja info-

vahetus; 

 Keskkonnahariduskeskuse loomine ja arendamine; 

 Koolivälise tegevuse arendamine (õpilasomavalitsused, laagrid, rahvus-

vaheline noorsootöö jne); 

 Noorsootöö järkjärguline väärtustamine; 
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 Uuringute korraldamine ja läbiviimine noorsootöö tõhustamiseks; 

 Uute võimaluste loomine vaba aja veetmiseks; 

 Inimressursi arendamine ja tööjõu kvaliteedi tõstmine; 

 Linna muutmine maakonna noortespordi- ja kultuurikeskuseks, kus 

korraldatakse tipptasemel võistlusi, festivale ja konkursse; 

 Välisinvesteeringute ja -vahendite kaasamine, sh mitmesuguste fondide 

projektide kaudu. 

Ohud 

 Noorte lahkumine linnast; 

 Sotsiaalne vähekindlustatus; 

 Sotsiaalsete probleemide suurenemine: narkomaania, alkoholism, vägivald, 

jms; 

 Kasvatuse vähene väärtustamine; 

 Eri seaduste, programmide sidususe puudumine; 

 Puudub riiklik rahastamine noorsootööasutuste korrastamiseks ja ülal-

pidamiseks; 

 Jätkusuutlikkuse puudumine (projektipõhine tegevus). 

 

2.5.5 Kultuurivaldkond 
 

Kohtla-Järve linna kultuurielu tugineb traditsioonidele, avatusele ja arengule, mis 

tagab keskkonna kultuuri loomiseks, tarbimiseks ja edasikandmiseks. Linna esmane 

ülesanne kultuurivaldkonnas on kultuuriinstitutsioonidele ja -töötajatele turvalise, 

arendava ja tänapäevase töökeskkonna loomine. 

Ühiskonnas hakatakse järjest rohkem väärtustama vaba aega ja kõikvõimalikke 

kooskäimisvõimalusi. Sellest tulenevalt peab linn pakkuma ja tagama rohkem 

võimalusi vaba aja veetmiseks ning eneseharimiseks. 

Kohtla-Järve linna kultuurielu kannavad ja hoiavad Kohtla-Järve Kultuurikeskus ja 

tema filiaal Sompa linnaosas, Ahtme ja Oru klubid. Linnas on keskraamatukogu,  

lugemissaal, lasteosakond ja viis haruraamatukogu, põlevkivimuuseum ja tema 

üksused: galerii “Valge saal” ja Vene Muuseumi Virtuaalne filiaal ning linnaorkester. 



KOHTLA-JÄRVE LINNA ARENGUKAVA 
LINN KUI KOGUKOND 

 

 
KOHTLA-JÄRVE 

2014. A. 

29 

Kultuuriasutustes tegutsevad taidlus- ja huviringid. Nimekamad on rahvatantsu-

ansambel Virulane, naiskoor Kaja ja rahvamuusikaansamel “Ämmatagused”. Kohtla-

Järve on tantsusõbralik linn. Tantsulusti ja rõõmu kingivad kaaslinlastele tuntud 

tantsukollektiivid Radost, Rütm, Vallatud, Antares ja Viva Dance. Need kollektiivid 

esindavad meie linna regionaalsetel ja rahvusvahelistel konkurssidel, saavutades 

silmapaistvaid loomingulisi tulemusi.  

Linnas tegutsevad aktiivselt rahvusvähemuste kultuuriseltsid: ingerisoomlaste, poola 

ja juudi kogukonna, ukraina ja vene kultuuriühing. Linna kunstnikud korraldavad oma 

näitusi Valges saalis ja linnavalitsuse fuajees ning kunstikoolides. 

Kohtla-Järve Keskraamatukogu ja tema osakonnad korraldavad kaaslinlastele 

regulaarselt mitmekülgseid üritusi ning kohtumisi kirjanike ja kunstnikega. 

Linnas on välja kujunenud traditsioonilised ettevõtmised, millest suurem osa on 

tegutsenud üle 10 aasta: 

- regionaalne laste lillepidu, 

- solistide konkursid “Viru laul” ja “Viru lauluke”, “Viru kelluke” 

- rahvuskultuuriseltside päev, 

- laste tantsufestival, 

- ülelinnaline vastlapäev, 

- linnapäevad, 

- rahvusvaheline laste-ja noorte akadeemilise vokaali  konkurss, 

- mudilaste laulu- ja tantsupidu, 

- autorilaulude festival, 

- folklooripidu “Jauram” 

- Ahtme linnaosa pidupäev, 

- Noortefestival “Tunne meid”. 

 
SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 Kultuurielu mitmekesisus; 

 Linna toetus kultuurile;  

 Kultuuril on tarbijad; 
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 Info kättesaadavus (kultuuritöötajate seas); 

 Teenuste kättesaadavus linnaelanikele. 

Nõrkused 

 Vähene koostöö; 

 Ressursside puudulikkus; 

 Hooned on amortiseerunud; 

 Puudulik reklaamisüsteem;  

 Puudub suurürituste läbiviimiseks vajalik tehnika; 

 Professionaalse kaadri vananemine; 

 Riiklike investeeringute puudumine; 

 Kvalifitseeritud kaadri nappus; 

 Koolituskulude väike osakaal; 

 Materiaal-tehnilise baasi vananemine; 

 Kultuuritöötajatel on riigikeele vähene oskus; 

 Elanikkonna vähenemine. 

Võimalused 

 Väljundid ja kontaktid; 

 ELi toetus ja vahendid kultuuriprojektidele; 

 Linna jaoks tähtsate kultuurisündmuste siirdamine linna; 

 Kultuuriasutuste osatähtsuse suurendamine linna kultuurielus; 

 Kultuurikeskuse soodne asukoht linna puhketsooni loomiseks. 

Ohud 

 Meedia ei kajasta sündmuse kultuurilist väärtust; 

 Elanikkonna madal ostujõud; 

 Rahastamise vähendamine; 

 Elanikkonna jätkusuutlikkuse vähenemine; 

 Kõrgkunsti suunamine Jõhvi Kontserdimajja; 

 Riigi kultuuripoliitika on suunatud professionaalsele kultuurile; 

 Puudub rahvakultuuri toetav seadus.  
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2.5.6 Spordivaldkond 

Kohtla-Järve linna spordi arengukava loob erisuguste vajadustega elanikegruppidele 

tingimused ja vajadused spordihuvi realiseerimiseks. Spordi ja liikumisharrastuse 

edendamine Kohtla-Järvel teenib eelkõige tema elanike heaolu ja elukvaliteedi huve, 

on suunatud otseselt inimeste tervise tugevdamisele. 

Kohtla-Järve on tervete ja aktiivsete elanike linn. Kohtla-Järve on nii Eestis kui ka 

rahvusvaheliselt teatud ja tunnustatud spordilinn. 

Kohtla-Järve linna spordielu toetub tugevatele klubidele ja kõrge kvalifikatsiooniga 

treeneritele. Kohtla-Järve spordiklubide registrisse on kantud 65 MTÜ-d, kes harras-

tavad erinevaid spordialasid. Spordiklubid on muutunud spordielu peamisteks korral-

dajateks. Kohtla-Järve linna spordile eraldatud eelarve jaguneb spordi infrastruktuuri 

ülalpidamise, spordiklubide võistluste korraldamiseks ja noorte treeningtegevuseks 

antavate eraldiste vahel.  

Kohtla-Järve linna sporditegevuse arendamisel on prioriteetseks laste- ja noortesport, 

mida toetatakse linnaeelarvest. Toetatavad spordialad on jagatud gruppideks. 

 I grupi spordialad: ujumine, korvpall, jalgpall, jäähoki, kergejõustik, poks, 

maadlus, judo, tõstmine ja male; 

 II grupi spordialad: jõutõstmine, suusatamine, allveeujumine, võrkpall ja 

akrobaatiline võimlemine; 

 III grupi spordialad: kabe, karate, kick-boxing, võistlustants, iluuisutamine, Wu-

shu, aeroobika, automudelisport, tennis ja taekwon-do. 

Kohtla-Järve spordikalender on küllaltki tihe, olulistel kohtadel on eri spordialade 

traditsioonilised üritused. Kohtla-Järvel korraldatakse nii tipp- kui ka rahvaspordi-

üritusi. Linnas toimuvad avatud võistlused, mis annavad võimaluse osalemiseks 

kõigile soovijaile. Igal aastal toimuvad Kohtla-Järvel võistlused populaarsetel spordi-

aladel nagu korvpall, ujumine, jalgpall, jäähoki, maadlus, sportaeroobika, rahvajooks, 

mis kaasab suurema osa linna elanikkonnast nii võistlejate kui ka pealtvaatajatena. 

Kohtla-Järve linna populaarsemad spordiüritused:  

 Avo Talpase mälestusvõistlus kreeka-rooma maadluses; 

 rahvusvahelised sportaeroobika võistlused  „Kohtla-Järve Open Cup“;  

 noorte vabamaadluseturniir „Alutaguse Mõmmi“; 
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 rahvusvaheline noorte vabamaadlusturniir „Kuldkaru Open Cup“; 

 Ahtme rahvajooks ja tervisekäimise päev; 

 noorte korvpalliturniir „Järve Karikas“; 

 Kohtla-Järve Jalgpallipäev; 

 kepikõnnipäevad ja paljud teised. 

Kohtla-Järvel on kaks linna hallatavat spordiasutust. Need on Kohtla-Järve Spordi-

keskus ja Ahtme Spordihall, mille tegevuse eesmärgiks on asutuste käsutuse olevate 

hoonete, spordirajatiste, territooriumide ja inventari hooldamine ja remont, nende 

rentimine ning elanikkonnale terviseliikumise ürituste korraldamine. 

 
SWOT-ANALÜÜS 
 

Tugevused 

 Spordiorganidsatsioonide toetamine linna eelarvest; 

 Sporditraditsioonide olemasolu ning linna sportlaste saavutused vabariiklikul ja 

rahvusvahelisel tasemel; 

 Kõrgel tasemel organiseeritud üritused; 

 On olemas spordi infrastrukuur erinevateks spordialadeks; 

 Kvalifitseeritud treenerite olemasolu linna spordiklubides; 

 Koolispordi populaarsus noorte hulgas; 

 Noortespordiga tegelevatel spordiklubidel spordirajatiste kasutamise madal 

tasumäär; 

 Pikaajalised spordiharrastuse- ja üritruste traditsioonid. 

 

Nõrkused 

 Laste ja noortespordi puudulik rahastamine; 

 Spordirajatised on amortiseerunud ja ei vasta kaasaja nõuetele; 

 Puudulik spordiasutuste finantseerimine; 

 Spordiklubide nõrkus lisarahastuse taotlemisel fondidest ja erasektorist; 

 Tasuline sportimine ei ole kõigile soovijaile kättesaadav. 

 



KOHTLA-JÄRVE LINNA ARENGUKAVA 
LINN KUI KOGUKOND 

 

 
KOHTLA-JÄRVE 

2014. A. 

33 

Võimalused 

 Traditsiooniliste ürituste korraldamise jätkamine, olemasolevate arendamine ja 

uute sporditraditsioonide algatamine; 

 Elujõuliste ja tugevate klubide toetamine, treenerite kutsekvalifikatsiooni  

väärtustamine; 

 Treenerite kutsekvalifikatsiooni taseme tõstmine koolituste, kursuste ja 

seminaride toel; 

 Linna spordielu kajastamine kohalikus meedias; 

 Kohtla-Järve Spordikeskuse staadioni remont; 

 Kohtla-Järve linna Tervise- ja Spordikeskuse projekteerimine ja ehitamine; 

 Linnaelanike huvi tõstmine spordiharrastuse ja spordile kaasaelamise vastu; 

 Koolispordiürituste mitmekesistamine ja nende arvu suurendamine, tagamaks 

noorte huvi spordi vastu; 

 Kohtla-Järve linna parimate sportlaste valimine ja toetamine; 

 Tennisekeskuse projekteerimine ja ehitus. 

Ohud 

 Väheneb erialast  harudust ja kvalifikatsiooni omavate treenerite arv; 

 Spordist lahkuvad tippsportlased või otsivad mujalt uusi treeningvõimalusi; 

 Elanikkonna arvu vähenemine; 

 Spordimeiterlikkuse tase langus saavutusspordi vähese toetamise tõttu; 

 Noortespordi arengu seiskumine rahastamisvõimaluste vähenemise tõttu; 

 Sporditegevus ei ole kõigile saadav spordi kommertsistumise tõttu. 

 

2.5.7 Tervishoid 
Statsionaarset ja ambulatoorset meditsiinilist abi osutatakse SA Ida-Viru Keskhaiglas. 

Haigla moodustati 2003. aastal, et ühendada Kohtla-Järve ja Jõhvi linnades aktiivravi 

osutavate haiglate tegevus. Haigla otsene vastutuspiirkonda kuulub rohkem kui 175 

000 elanikku. Haigla on linna üks suurematest tööandjatest,  ca 1000 töötajat. Haigla 

nõukogus on võrdselt esindatud Kohtla-Järve linn ja Tartu Ülikooli Kliinikum. 

SA Ida-Viru keskhaigla põhitegevused on prevetiivne ja ravitöö. Lähtuvalt põhikirjast 

osutab keskhaigla kõiki ettenähtud raviteenuseid Ida-Viru elanikkonnale. Haigla on 
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ühtlasi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaste ja residentide ning Tallinna Tervis-

hoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve filiaali üliõpilaste õppe- ja praktikabaas.  

 

Kohtla-Järve linna tervishoiu võrgus tegutseb Ahtme Haigla OÜ, mis teostab 

psühhiaatrilist teenust.  

 

2.5.8 Sotsiaalhoolekanne  
Kohaliku omavalitsuse ülesanded oma territooriumil on määratud sotsiaalhoolekande 

seadusega. Linnavalitsus korraldab oma territooriumil sotsiaalhoolekannet selle 

seaduse järgi. 

Põhiülesanded on: 

 sotsiaalteenuste ja muu abi andmise korraldamine, 

 sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine, 

 kohaliku sotsiaalregistri pidamine. 

Sotsiaalhoolekande arengu üldpõhimõtted on: 

 kliendikeskne lähenemisviis teenuste osutamisel, 

 sotsiaalhoolekannet vajavate isikute toimetuleku tagamine, 

 toetuste ja teenuste õiglase jaotuse tagamine. 

Hoolekande sihtgruppideks on: 

 lapsed ja lastega pered, 

 eakad inimesed, 

 puudega inimesed, 

 riskigruppi kuuluvad inimesed. 

Eesmärgid:  

 korrastada linna haldusterritooriumil elavate vanemliku hoolitsuseta laste elu;  

 tagada laste, lastevanemate, kasuvanemate, eestkostjate või hooldajate 

õiguslikku, psühholoogilist, pedagoogilist, meditsiinilist jms nõustamist;  

 tagada koostöö psühhiaatritega, abivajavatele isikutele võimalused 

sotsiaalsete oskuste arendamiseks ning krooniliste psüühikahäiretega ja 

vaimse puudega inimeste psühhosotsiaalne rehabilitatsioon; 
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 määrata ja maksta toimetulekutoetusi ja muid sotsiaaltoetusi, pidada nende üle 

arvestust ning korraldada vältimatu abi andmist. 

 
Kohtla-Järve linna territooriumil tegutsevad sotsiaalasutused: 
Eraldiseisvaks sotsiaalobjektiks on Järve linnaosas asuv sotsiaalmaja, kus pakutakse 

riskirühma kuuluvatele ja sotsiaalset kaitset vajavatele isikutele eluaseme- ja sotsiaal-

teenust. 

 
Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus  

 sotsiaalabikeskus, mis võtab vastu sotsiaaltoetuse ja toimetulekutoetuse 

taotlusi, määrab neid toetusi ja maksab välja; 

 laste varjupaik, mis annab ajutist peavarju vanemliku hoolitsuseta jäetud 

lastele; 

 pensionäride päevakeskus, kus on loodud võimalused huvitegevuseks ja 

suhtlemiseks eakatele ja puudega isikutele ning kus tehakse koostööd 

pensionäride liitude ja ühendustega.  

 
Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu Ahtme linnaosas 
Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu on linnaeelarvest finantseeritav asutus. Hoolde-

kodu on vanuritele või puudega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud 

ööpäev läbi tegutsev asutus, mille eesmärk on tagada seal viibivatele isikutele nende 

eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine ning rehabilitatsioon.  

 
Kohtla-Järve Lastekodu 

Asenduskoduteenuse osutamine lastele, nende põhivajaduste rahuldamiseks pere-

sarnaste elutingimuste võimaldamine. Nende turvalise ja arenguks soodsa elukesk-

konna loomine ning laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täis-

kasvanutena. Teenust osutatakse kuni 60 isikule.  

 
MTÜ Turvakodu Rudolf 



KOHTLA-JÄRVE LINNA ARENGUKAVA 
LINN KUI KOGUKOND 

 

 
KOHTLA-JÄRVE 

2014. A. 

36 

Kohtla-Järve linna territooriumil osutab hoolekandeteenust erahooldekodu MTÜ 

Turvakodu Rudolf. Tegevuse eesmärk on puudega inimeste ja psüühiliste erivaja-

dustega isikute ööpäevaringne hooldamine. 

 
Ühiskondlikud organisatsioonid 

Linnal on tihe koostöö ühiskondlike organisatsioonidega, mis tegutsevad sotsiaal-

valdkonnas: Kohtla-Järve Pensionäride Liit, Kohtla-Järve Linna Pensionäride 

Ühendus, Eesti Pimedate Liit, Eesti Kurtide Liit,  Kohtla-Järve Invaühing, MTÜ 

Rahutuvi – Sõjaveteranide Ühing, Naisliit, MTÜ Kohtla-Järve Laps-invaliidide 

Vanemate Ühing, MTÜ Laste Kristlik Tund, MTÜ Troika, MTÜ Hingehoid, MTÜ Ida-

Viru Üksikvanemate Selts. 

Kohtla-Järve Linnavalitsus lõi koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu 

Instituudiga 2005. a Madala Läve Keskuse, mis asub Ahtme linnaosas aadressil 

Ahtme mnt 48 ja Järve linnaosas aadressil Vahtra 27.  

Eesmärk on madala läve teenuse osutamine uimastisõltuvusega noorukitele alates 

18. eluaastast:  

 motivatsiooni tekitamine ravi alustamiseks,  

 tänavatöö, 

 informatsiooni edastamine,  

 sotsiaalnõustamine, 

 abi osutamine asjaajamisel, 

 grupitöö,  

 sotsiaalteenused (toit, riided, pesemisvõimalused),  

 juhtumikorraldus. 

Kohtla-Järvel avati 2008.a narkosõltuvuse ravi- ja rehabilitatsioonikeskus, mis seab 

oma eesmärgiks uimastisõltlaste ravi, rehabilitatsiooni ja naasmise normaalsesse 

ellu. Keskuse loomise projekti rahastasid Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Kohtla-Järve 

linn, kes kuulub ühendusse Euroopa Linnad Narkomaania Vastu (ECAD).  

 

SWOT-ANALÜÜS 

Tugevused 
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 Arenenud sotsiaaltöö; 

 Koolitatud sotsiaaltöötajad; 

 Inimese väärtustamine; 

 Invatehniliste abivahenditega varustatus; 

 Väljakujunenud koduhoolduse süsteem; 

 Vanurite hooldekodu; 

 Laste vaba aja veetmise võimalused Kurtna Noortelaagris; 

 Tugev sotsiaalabisüsteem linnaosades; 

 Sotsiaaleluruumi võimalused sotsiaalmajas; 

 Laste varjupaiga teenus, sh perevägivalla ohvritele; 

 Eakate võimalused huvitegevuseks ja suhtlemiseks päevakeskustes. 

 
Nõrkused 

 Linn on hajutatud suurele maa-alale; 

 Oru, Sompa, Kukruse ja Viivikonna linnaosas puudub täielikult tööstus ning 

linna elanikkonna moodustavad peamiselt pensioniealised inimesed ja 

sotsiaaltoetuste taotlejad; 

 Pikaajalistel töötutel on madal konkurentsivõime ja tihti on neil soov töötada 

niivõrd väike, et nende tööle tagasi toomine on seotud suurte kulutuste ja 

riskidega; 

 Elanikkonna vananemine. 

 

Võimalused 

 Sotsiaalhoolekandesüsteemi korrastamine ja ajakohastamine; 

 Avahoolduse arendamine ja teenuste ringi laiendamine;  

 Vanurite ja puudega inimeste perekonnas hooldamine; 

 Psüühiliste erivajadustega isikute teenuste arendamine; 

 Koostöövõimalused teiste omavalitsustega. 

 

Ohud 

 Elatustaseme langus; 
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 Eelarve alalaekuvus, millega kaasneb sotsiaalhoolekande ebapiisav 

finantseerimine; 

 Elanikkonna vananemine; 

 Perevägivald; 

 Riigipoolse abi vähenemine finantseerimisel.  
 
2.5.9 Lõimumine  
Lasteasutuste võrgu moodustavad 15 lasteaeda (neist 14 munitsipaallasteaeda ja 1 

eralasteaed), milles töötab 105 rühma 1920 lapsega. Neist eesti õppekeelega rühmi 

on 27 (sealhulgas keelekümblusrühmad) ja vene õppekeelega 78. Keelekümblus-

programmiga on liitunud 8 lasteasutust. 

Alates 2013/2014. õppeaastast tegutseb Kohtla-Järvel 4 munitsipaalpõhikooli - Slaavi 

Põhikool, Tammiku Põhikool, Maleva Põhikool ja Kesklinna Põhikool ja 4 

munitsipaalgümnaasiumi (Järve Gümnaasium, Järve Vene Gümnaasium, Ahtme 

Gümnaasium, Täiskasvanute Gümnaasium). Peale nende töötab erapõhikool Erakool 

Intellekt ja riiklik eripõhikool Ahtme Kool.  

2013/2014 õppeaastal langes õpilaste arv 4,74% võrra ja õpilaste üldarv oli 3578,  

nendest 3003 õppisid vene keeles ja 575 eesti keeles. 

Kohtla-Järve Maleva Põhikool ja Slaavi Põhikool on lülitatud varase keelekümbluse 

programmi rakendamise projekti. Tammiku Gümnaasiumis (2004. a), Slaavi 

Gümnaasiumis (2005. a), Kesklinna Gümnaasiumis (2005. a) ja Ahtme 

Gümnaasiumis (2012. a) alustati hilise keelekümbluse rakendamist. Maleva 

Põhikoolis (endine Ühisgümnaasium) töötab valgevene keele ja kultuuri klass. 

Kutse- ja kõrghariduse pakkujatena tegutsevad Kohtla-Järve linna territooriumil 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve osakond ning Tallinna Tehnikaülikooli 

Virumaa kolledž.  Majanduse ja Juhtimise Instituudi ECOMEN Kohtla-Järve filiaal 

lõpetas oma tegevuse 2013. aastal. 

Noorte inimeste üldarv Kohtla-Järvel on 7 000 piires. Siia kuuluvad nii koolides 

õppivad 7-19-aastased noored kui ka kutseõppeasutuste õppurid ja töötavad noored. 

On ka noori, kes ei õpi ega tööta. Munitsipaalasutustena tegutsevad Kurtna Noorte-

laager ja Kohtla-Järve Noortekeskus. 
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Kohtla-Järve linna kultuurielu kannavad ja hoiavad Kohtla-Järve Kultuurikeskus ja 

selle filiaal Sompa linnaosas, Ahtme ja Oru klubid. Linnas on keskraamatukogu, 

lugemissaal, lasteosakond ja viis haruraamatukogu, linnaorkester ning 

Põlevkivimuuseum ja selle üksused: galerii Valge Saal ja Vene Muuseumi Virtuaalne 

filiaal.  

Kultuuriasutustes tegutsevad taidlus- ja huviringid. Nimekamad on rahvatantsu-

ansambel Virulane, naiskoor Kaja ja rahvamuusikaansambel Ämmatagused, 

tantsukollektiivid Radost, Rütm, Vallatud, Antares ja Viva Dance.  

Linnas tegutsevad aktiivselt rahvusvähemuste kultuuriseltsid: ingerisoomlaste, poola 

ja juudi kogukonna, ukraina ja vene kultuuriühing.  

 

SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 Pikaaegne ja tulemuslik kogemus keelekümblusprogrammis; 

 Palju aktiivseid noori; 

 Korraldatakse palju noorteüritusi; 

 Kultuurielu mitmekesisus; 

 Linna toetus haridusele ja kultuurile; 

 Pidev väliskontaktide laienemine, k.a piiriülene ja -alane koostöö; 

 Motiveeritud ja lõimumisprotsessides aktiivselt kaasa lööma huvitatud amet-

kond; 

 Ainealaselt hästi kvalifitseeritud pedagoogiline kaader. 

 

Nõrkused  

 Vene õppekeelega haridusasutuste pedagoogide, kultuuri- ja noorsootöötajate 

ebapiisav riigikeele oskus; 

 Eestikeelsete aineõpetajate puudus; 

 Venekeelse kooli eesti keele õpetajate-spetsialistide vähesus gümnaasiumi 

astmes; 

 Vähene koostöö eri rahvusest inimeste vahel; 

 Eri linnaosades elavate noorte vähene koostöö; 
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 Aktiivsete noorte suunitlus meelelahutusele; 

 Kogukondade kultuurilised erinevused; 

 Vähene linnas tegutsevate ettevõtjate kaasamine; 

 Rahaliste ja tehniliste vahendite nappus; 

 Vähene teadlikkus lõimumisest ja selle toetamise mehhanismidest. 

 

Võimalused 

 Partnerluslepingute sõlmimine riigiasutustega lõimumistegevuste 

rakendamiseks; 

 Keelekümbluse laiendamine; 

 Eestikeelse aineõppe mahu suurendamine vene õppekeelega koolides; 

 Projektitegevuse laiendamine, lisaraha leidmine; 

 Osalemine rahvusvahelistes projektides; 

 Tõhusa infokanali loomine lõimumistemaatika kajastamiseks; 

 Huvigruppide kaasamine otsustusprotsessidesse; 

 Linnas tegutsevate ettevõtjate kaasamine. 

 

Ohud 

 Riigikeele oskuse nõutava taseme saavutamine on raskendatud keelekesk-

konna puudumise tõttu; 

 Poliitilise olukorra muutus; 

 Huvi puudumine lõimumistegevuste vastu linnaelanike seas; 

 Vastuseis eestikeelse õppe mahu suurendamisele ja keelekümbluse 

laiendamisele; 

 Negatiivne suhtumine uusimmigrantidesse. 
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2.6 TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 

 
2.6.1 Teed ja tänavad 
2005. a kinnitati Kohtla-Järve linna teederegister. Registri järgi on Kohtla-Järve linnas 

suhteliselt hästi arenenud asfaltkattega kaetud teede võrk, eriti Järve ja Ahtme linna-

osades. Hoolimata asfaltkattega teede kõrgest osakaalust teede kogupikkuse suhtes, 

on suureks probleemiks kujunenud teede seisukord ning hooldus.  

2009. aastal valmis Kohtla-Järve tööstusala ümbersõidutee rekonstrueerimise töö-

projekt. 2011. aasta sügisel on  lõpetatud Uus-Tehase tänava rekonstrueerimistööd 

maksumusega ca 1 800 000 eurot projekti „Kohtla-Järve Järve tööstusala 

juurdepääsuteede rekonstrueerimine“ raames, mille 85% katas Euroopa 

Regionaalarengu Fond. 

 

SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 Arenenud teedevõrk; 

 Enamik teid on asfaltkattega; 

 Enamik tänavaid on asfaltkattega; 

 Igal aastal tehakse ulatuslik auguremont.  

Nõrkused 

 Kvartalisisesed teed ei vasta sageli liiklusohutuse nõuetele;  

 Kvartalisisesed teed vajavad remonti; 

 Kõnniteed ei vasta liikumispuuetega inimeste vajadustele; 

 Jälgrattateede vähesus;  

 Teeristmikute ja ülekäiguradade ebapiisav valgustus; 

 Palju planeerimata kaevetöid; 

 Linnaosade suur hajutatus; 

 Linnateede suur kogupikkus. 

Võimalused 

 Koormuse jaotamine ühtlasemalt optimaalse liiklusskeemi abil; 

 Kaevetööde perspektiivplaani koostamine; 
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 Teede remondigraafiku kooskõlastamine plaaniliste kaevetöödega; 

 Kõnni- ja jalgrattateede rajamine ja korrashoidmine; 

 Teeristmikute ja ülekäiguradade lisavalgustusega varustamine; 

 Uute tehnosüsteemide ehitamine haljasalade, mitte teede alla. 

Ohud 

 Autode teadmata arv; 

 Raskeveokite liikumine linna tänavatel; 

 Kaevandatud maa-alad. 

 
2.6.2 Veevarustus, olmekanalisatsioon ja sademeveesüsteem  

2006. a seisuga oli linna veevarustus-, kanalisatsiooni- ja veepuhastussüsteemid  

amortiseerunud. Joogivee kaod on suured (üle 40%) ning probleeme põhjustab vee 

kvaliteet (suur rauasisaldus vees). Kanalisatsiooni puhul on suurim probleem heitvee 

filtratsioon pinnasesse. Mõnes linnaosas puuduvad kogumisvõrgud üldse (näiteks 

Karl Lutsu tänav, Ehitajate tänav jne). Kanalisatsioonipumplad on amortiseerunud. 

Regionaalne reoveepuhasti ei vasta tänapäeva keskkonnanõuetele. 

Sademeveetorustik on osaliselt amortiseerunud, paiguti ummistunud. Mõnes kohas 

puudub sademevee-süsteem üldse (näiteks Järveküla tee mõned osad). Seetõttu on 

probleemiks sademevee sattumine olmekanalisatsiooni, mis toob linnale kaasa 

märkimisväärseid lisakulutusi reovee puhastamise eest tasumisel.  

Kohtla-Järve on üheks osanikuks suures Euroopa Liidu ISPA fondi toetusel ühis-

kanalisatsiooni arendamiseks toimivas projektis „Kohtla-Järve regionaalse kanalisat-

sioonivõrgu rekonstrueerimine“, mille teostamise mahukam osa langes 2009 aas-

tasse ja eelarvelise ülejäägi tõttu tekkis võimalus 2010.a rekonstrueerida täiendavalt 

8,7 km kanalisatsioonisüsteemi torustikke. 

Alates 2009.a on Kohtla-Järve linn üheks osanikuks EL Ühtekuuluvusfondi suur-

projektis „Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine“ ning 

tänaseks päevaks (2012. a) on juba osa eelpool nimetatud probleemidest lahendatud. 

On ulatuslikult rekonstrueeritud olme- ja sademeveekanalisatsioonitrassid, on välja 

ehitatud Kurtna-Vasavere veehaare, -magistraaltorustikud, -puhastusjaamad Ahtmes 

ja Järve linnaosas Lõuna mikrorajoonis. 
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SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 On kindulstatud tsentraliseeritud veevarustussüsteem kõikides linnaosades; 

Nõrkused 

 Vananenud veetorustikud; 

 Suured veekaod, eriti väikestes linnaosades; 

 Reoveepuhasti ei vasta keskkonnanõuetele; 

 Mõnedes linnaosades puuduvad kogumisvõrgud; 

 Kanalisatsioonipumplad on amortiseerunud; 

 Sademeveetorustik on osaliselt amortiseerunud; 

 Puudub tehnovõrkude digitaalne kaart. 

Võimalused 

 Kogu veesüsteemi rekonstrueerimise programmides osalemine; 

 Keskkonnasõbralike meetmete rakendamine; 

 Tehniliste kommunikatsioonide digitaalpildistuse korraldamine. 

Ohud 

 Veevõrgu rekonstrueerimisega viivitamisel võib osa torustikke muutuda 

kasutuskõlbmatuks; 

 Tehnovõrgu rekonstrueerimiseks tehtavad investeeringud võivad tõsta 

teenuste hinda. 

 

2.6.3 Soojusmajandus 
Järve linnaosas korraldab soojusmajandust VKG Energia OÜ ja Ahtme linnaosas AS 

VKG Soojus. Keskküttesüsteemi strateegiline arendamine Järve ja Ahtme linnaosas 

sõltub seega VKG Energia ning VKG Soojuse arengukavas sätestatust. Väikestes 

linnaosades korraldavad keskkütet väikesed kohalikud katlamajad, mis töötavad  

gaasil või kütteõlil.  

Kohtla-Järve ettevõtete, asutuste ja elanikkonna soojusega varustamisel kasutatakse 

soojusallikatena: suurkatlamaju, väikekatlamaju, eramajade keldrikatlaid, elektrikütet, 

ahjukütet. 
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SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 On tagatud kaugküte Ahtme, Järve, Oru, Kukruse, Sompa linnaosades. 

Nõrkused 

 Vedelkütusel töötavatel katlamajadel on soojusenergia kallis (Kukrusel ja 

Sompas); 

 Suured soojuskaod, üle 40%; 

 Õhutemperatuuri muutuse järgi raskelt reguleeritavad soojussõlmed 

(Kukrusel ja Sompas); 

 Soojustorustikud vajavad renoveerimist; 

 Majades on vanad väljavahetamist vajavad soojussõlmed.  

Võimalused 

 Euroopa Liidu Fondidest raha taotlemine soojusmajanduse 

kaasajastamiseks; 

 Alternatiivsoojusallikate leidmine väikeste linnaosade kütteks; 

 Linnaeelarvest vahendite leidmine Sompa, Kukruse ja Oru linnaosade 

torustike renoveerimiseks. 

Ohud 

 Katlamajade tehnorikked; 

 Avariid soojustrassidel.  

 

2.6.4 Tänavavalgustus 
Kohtla-Järve tänavavalgustuse 0,4 kV liinide pikkus on kokku 121 km, sellest Ahtme 

linnaosas 36 km, Järve linnaosas 67 km, Kukruse linnaosas 6 km ja Sompa linnaosas 

11 km, Viivikonna linnaosas 3 km. Algselt ehitati tänavavalgustus õhuliinidena ja 

tänaseks vananenud valgustitega.  

Viimastel aastatel on Kohtla-Järve tänavavalgustus ulatusliku rekonstrueerimisega 

saavutatud tänavavalgustuse töökindluse ja ohutusnõuete täitmise. Seisuga jaanuar 

2012 pilt on järgmine: 
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SWOT- ANALÜÜS 

Tugevused 

 Kaasaegsed elektrikilbid Ahtme, Järve, Kukruse, Sompa ja Oru linnaosades;  

 Töökindlamad ja säästlikumad valgustid Järve ja Ahtme linnaosades;  

 Isoleeritud juhtmetega õhuliinid;  

 Kohtla-Järve tänavavalgustusest on rekonstrueeritud 42% (paigaldatud 

kaasaegsed metallmastid ja maakaabelliinid). Uute elektrikilpidega on 

vahetatud 99% elektrikilpidest, mis võimaldavad reguleerida tänavavalgustuse 

valgustusrežiime.  

Nõrkused 

 Väikestes linnaosades tänavavalgustusvõrk vajab rekonstrueerimist; 

 Teeristmikute ja ülekäiguradade ebapiisav valgustus; 

Võimalused 

 Struktuurifondidest raha taotlemine tänavavalgustuse kaasajastamiseks; 

 Linnaeelarvest vahendite leidmine tänavavalgustuse edasiseks väljaehita-

miseks;  

 Tänavavalgustuse ökonoomsuse tõstmiseks kasutada ökonoomsemaid 

valgusteid;  

 Kaasaegsemate ja esteetiliste valgustite kasutamisega oleks võimalik kaunis-

tada linnaosade väljanägemist.  

Ohud  

 Võimalikud tehnilised rikked tänavavalgustusvõrkudes. 

 

Nr. Nimetus Ahtme  
linnaosa 

Järve 
linnaosa 

Kukruse 
linnaosa 

Sompa 
linnaosa 

Oru 
linnaosa 

Viivikonna 
linnaosa 

Sirgala 
linnaosa Kokku 

1 Valgustid, tk 1 282 1 990 179 284 93 53 13 3 894 

2 Tänavavalgustuse 
elektrikilpe, tk 18 27 1 4 2 1 2 55 

3 Õhu ja 
maakabelliine, km 36 63 6 11 3 2,3 0,6 121 
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2.7 ÜHISTRANSPORT  

Ühistransport linnas on korraldatud 8 autobussiliinil. Bussiliinid kulgevad läbi Kohtla-

Järve ja Sillamäe linna,  Kohtla, Jõhvi ja Vaivara valla.  

Igal aastal teenindatakse umbes 570 000 sõitjat ja tagatakse liiniläbisõit ca 1 290 000 

kilomeetrit, kusjuures ainult 36% liinikilomeetritest kulgeb Kohtla-Järve territooriumil, 

ülejäänud läbivad teiste omavalitsuste territooriume.  

 
SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 Ühistranspordi teenusega on kaetud ja ühendatud kõik linnaosad; 

 Hea ühendus maakonna keskusega; 

 Õpilastranspordi olemasolu; 

 Suhteliselt madal pileti hind ja linna poolt kinnitatud soodustused 

pensionäridele ja Tšernobõli tuumajaama katastroofi tagajärgede 

likvideerijatele; 

 Kommertsliinide marsruutbusside olemasolu; 

 Tanklate võrgustik. 

Nõrkused 

 Ühistranspordi bussipark on küllaltki vana; 

 64% liinikilomeetritest kulgeb mööda teiste omavalitsuste territooriume; 

 Ebavõrdne KOVide osalus ühistranspordi doteerimises; 

 Riigidotatsiooni kavandamisel ei arvestata Kohtla-Järve omapära; 

 Linnaosade suur hajutatus; 

 Erivajadustega sõitjatele invatranspordi puudus; 

 Kommertsliinide marsruutbusside ajagraafikud ei ole optimeeritud või 

bussijuhid ei pea neist kinni. 

Võimalused 

 Ühistranspordi liikluse optimeerimine koostöös Ida-Viru Maavalitsuse ja 

kohalike omavalitsustega, välja töötades võrdsed printsiibid ja reeglid ühis-

transpordi doteerimiseks meie linnas; 

 Ühistranspordi teeninduskvaliteedi tõstmine; 
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 Kaasaegse piletisüsteemi loomine; 

 Soodustuste süsteemi optimeerimine. 

Ohud 

 Ühistranspordikasutajate arvu jätkuv vähenemine; 

 Isiklike autode kasutamise arv;  

 Riigi eelarvest ja naabervaldadest dotatsiooni ebastabiilsus. 

 

2.8 JÄÄTMEKÄITLUS 
Jäätmehooldus hõlmab jäätmekäitlust (jäätmete kogumist, vedu, taaskasutamist ja 

ladustamist), järelevalvet selle üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldust. 

Jäätmeseaduse, Eesti keskkonnastrateegia ja Eesti keskkonnakava kohaselt on 

kohalikud omavalitsused kohustatud korraldama oma haldusterritooriumil jäätmete 

kogumist ja üleandmist jäätmekäitlejale. Omavalitsuse territooriumil tegutseb mitu 

jäätmekäitlusettevõtet ning omavalitsus korraldab seiret ka nende jäätmete, sh ohtlike 

jäätmete liikumise kohta. 

Suurimateks jäätmetekitajateks linnas on tööstusettevõtted ja linna elanikkond.  

 

SWOT-ANALÜÜS 

Tugevused 

 On kinnitatud Kohtla-Järve linna jäätmekava; 

 On kinnitatud Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri; 

 On juurutatud ohtlike jäätmete kogumissüsteem: suurtes linnaosades on 

ehitatud ohtlike jäätmete kogumispunktid (Kohtla valla territooriumil Kohtla-

Järve linna osalusega, ja Ahtme linnaosas); 

 Suuremates tööstusettevõtetes on kasutusel jäätmeladestuskohad; 

 On korraldatud jäätmete sorteerimine (eraldi kogutakse pakendi-, paber-, 

ohtlike-, pargi- ja segajäätmeid). 

Nõrkused 

 Omavoliline prügi mahapanek nii linnas kui ka linna ümbruses, riigile kuuluval 

maal; 

 Kohalike elanike madal keskkonnateadlikkus; 
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 Minimaalne jäätmete korduvkasutamine; 

 Erasektoris puuduvad prügikonteinerid; 

 Korraldamata jäätmevedu; 

 Nõrk järelevalve süsteem. 

Võimalused 

 Jäätmete sorteerimise tõhususe tõstmine ja korduvkasutamise organiseeri-

mine; 

 Kõikide eramuomanike kohustamine sõlmida jäätmete väljaveo leping; 

 Selgitustöö teostamine elanikkonna seas jäätmete sorteerimise vajalikkusest; 

 Jäätmemajanduse korrastamine linnaosade lõikes; 

 Kontrolli tõhustamine jäätmehoolduseeskirja täitmise üle; 

 Kontrolli tõhustamine heakorraeeskirja täitmise üle; 

 Õhuseiresüsteemide korrastamine;  

 Avalikkuse teavitamine keskkonnakaitsealaste probleemide tähtsusest; 

 Keskkonnaalaste projektide koostamine; 

 Koostöö laiendamine jäätmemajandusega tegelevate ettevõtetega, kasuta-

maks jäätmeid teisese toormena; 

 Korraldatud jäätmevedu rakendamine. 

Ohud 

 Jäätmeid eelnevalt ei sorteerita; 

 Ühiskonnas ei peeta vajalikuks ohtlike jäätmete üleandmist linna jäätmekava 

kohaselt; 

 Jätkuv omavooliline prügi mahapanek nii linnas kui ka linna ümbruses, 

riigimaal. 

 

2.9 LINNARUUMI KUJUNDAMINE, HEAKORD  
Linn on üks rohelisema taustaga Ida-Virumaa linnadest, mille 4177 ha suurusest 

territooriumist on 1/3 kaetud haljastusega. Linnal on ruumi ja reservi parkide ja puhke-

alade arendamiseks ja olevasoleva haljastuse selleks kasutamiseks. Linna jaoks on 

parkide ja haljasalade arendamine oluline, kuna Kohtla-Järve on tööstuslinn. Linna 

omapära – linnaosad asuvad üksteisest kaugel – toob kaasa ka raskusi, kuna igas 
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linnaosas tuleb lähtudes selle iseärasustes, määratlema just sellele linnaosale 

sobivad haljastuse prioriteedid. 

Kuna linnaosade asumid on erinevad ja on välja kujunenud erineval ajal, siis ka 

haljasusele ja heakorrale suunatud tegevused on nendes erinevad. Kui uuemates 

asumites on vaja rohkem tähelepanu pöörata kõrghaljastuse, lillepeenarde loomisele, 

väikevormide paigaldamisele ja lastemänguväljakute ehitamisele, siis vanemates 

asumites pigem vanade ohtlike puude langetamisele, kõrghaljastuse uuendamisele, 

puukroonide kujundamisele ja puude asendamisele. Väikevormid on vananenud, 

need tuleb asendada kaasaegsetega, pingid ja laste mänguväljakud ei vasta 

tänapäeva nõuetele ja vajavad täiendamist, remonti. Nende kogus on ebapiisav. 

Viimastel aastatel pööratakse palju tähelepanu linna hooldamisele. Linn on küllaltki 

puhas. Teed ja haljasalad on regulaarselt hooldatud.  

1982. aastal asutati Raudi kalmistu, mille esialgne suurus oli ca 33.29 ha. Maa 

eraldati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13.08.1976.a määrusega nr 370. Antud maa-

tükk ei ole vormistatud munitsipaalomandisse.  

Raudi Kalmistut laiendati (22901:003:0080) 21,97 ha võrra. Kohtla-Järve linna 

munitsipaalomandisse vormistati kinnistu tasuta võõrandamise lepinguga Jõhvi notari 

Ülle Mesi juures. Notari ametitoimingute raamatus on registreering numbriga 

6159/2005 (25.05.2005.a)  

Kalmistu laiendamiseks oli antud endise Raudi karjääri (22901:003:2000) 7,08 ha 

suurune maa-ala. Kohtla-Järve linna munitsipaalomandisse oli see vormistatud 

kinnistu tasuta võõrandamise lepinguga Jõhvi notari Oksana Baueri juures 

23.05.2005.a notari ametitoimingute raamatus registreeritud nr 3159. 

Kokku on kalmistu laiendamine hõlmab ca 29 ha. 

 
SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 Väljakujunenud teedevõrk; 

 Palju sobivaid kohti puhkealade rajamiseks linnaosades; 

Nõrkused 

 Üldise linnaruumi ja haljastuse arendamise kontseptsiooni puudumine; 
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 Väikevormide paigaldamise süsteemi puudumine; 

 Lastemänguväljakute, spordiväljakute, pinkide ja lillepeenarde vähesus või 

linnaositi hajutatus; 

 Korterelamute omanike vähene tähelepanu õueterritooriumide haljastusele; 

 Elanikkonnal omanikutunde puudumine; 

 Vandalism; 

 Ohtlike ülekasvanud puude olemasolu; 

 Suur osa reformimata maad. 

Võimalused 

 Haljastuse prioriteetide määratlemine; 

 Kõrghaljastuse korrastamine, täiendamine, uuendamine; 

 Parkide ja puhkealade loomine ja korrastamine; 

 Linna välisilme muutmine (väikevormide, istepinkide, lillevaaside uuendamine, 

vanade välja vahetamine, lillepeenarde mahu suurendamine); 

 Korterelamute õuealade heakorrastamise toetamine. 

Ohud 

 Majanduslangus (töötus, turvalisuse langus, vandalismi kasv); 

 Võimalik finantseerimise vähenemine. 

 

2.10 ELAMUMAJANDUS 
Kohtla-Järve linnas on 01.03.2012. a seisuga 523 munitsipalkorterit, nendest 46 

sotsiaalkorterit: 

Linnaosa Munitsipaal-
korterite arv  

Sotsiaalkorterite 
arv 

Asustatud 
korterite arv 

Asustamata 
korterite arv 

Ahtme 30 14 16 14 
Järve 37 20 39 18 
Kukruse 2 1 2 - 
Oru 122 10 98 24 
Sompa 109 1 57 52 
Viivikond 228 - 60 168 
Kokku 523 46 261 262 
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Kohtla-Järve Linnavalitsusel on lähimatel aastatel kavas rekonstrueerida kaks 

munitsipaalmaja, mis asuvad Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Jaaniku tn 2 ja Estonia 

pst 38. Hooned on ehitatud vastavalt 1981 ja 1983. Mõlemad hooned on 5-

korruselised, Jaaniku 2 on 59 korterit ja Estonia pst.38 on 52 korterit. 

Hoonete vundamendid on monteeritud raudbetoonplokkidest paksusega ca 600 mm, 

millel puuduvad hüdroisolatsioon ja soojustus, sokli välisosa on väljast krohvitud ja 

samuti soojustamata. Hoonete välisseinte konstruktsiooniks on silikaattellis. Välis-

uksed ja aknad on vahetatud Jaaniku 2. Estonia pst.38 aknad on puidust, mis tuleks 

lugeda täiesti amortiseerunud ehitise osadeks. Soojussõlmed on osaliselt reno-

veeritud. Elektrisüsteem vajab täielikku rekonstrueerimist Estonia pst.38. 

2009. aastal Jaaniku 2 hoone üks tiib rekonstrueeriti KredEXi kaasfinantseerimisel, 

seega üle 20 korteri on väga heas seisundis. Estonia pst 38 on välja vahetatud aknad 

ja uksed sissekäikude korrusel ja rõdudel. 

 
SWOT ANALÜÜS  
Tugevus: 

 Munitsipaalkorterite piisava arvu olemasolu; 

 Järve ja Ahtme linnaosades on asutatud palju edukalt tegutsevaid korteri-

ühistuid, kes koostöös linnaga parandavad elamute seisundit ja kvaliteeti; 

 Elamute valitsemisega tegelevaid isikud pidevalt koolitatakse; 

 Ahtme, Sompa, Oru, Kukruse ja Viivikonna linnaosades tegutsevad 

haldusasutused, kes aitavad elanike elamute korrashoidmisega. 

Nõrkused 

 Väikestes linnaosades on asutatud vähe korteriühistuid; 

 Munitsipaalelamufond on renoveerimata; 

 Suurem osa korteritest paikneb väikestes linnaosades ja pidevalt rüüstatakse; 

 Elanikkonna madal maksujõulisus. ; 

 Koostöö ja suhted korteriühistute ja kommunaalteenuseid osutavate organisat-

sioonide vahel on nõrgad. 

 

Võimalused 
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 Koostöö tugevdamine korteriühistute ja kommunaalteenuseid osutavate 

organisatsioonide vahel; 

 Elamute omanike ja haldajate pidev koolitamine; 

 Korteriühistute tegevuse tõhustamine kõikides linnaosades; 

 Munitsipaalelamufondi renoveerimine ja heakorrastamine, selleks 

finantseerimisallikate leidmine; 

 Elamiskõlbmatute munitsipaalmajade lammutamine. 

Ohud  

 Ebapiisavad investeeringud elamutesse; 

 Elamufondi vananemine ja järkjärguline lagunemine; 

 Kommunaalteenuste kallinemine elanikkonna elatustaseme languse taustal. 

 

2.11 LINNAPLANEERIMINE  

Kohtla-Järve linna eripära arvestades on otstarbekam üldplaneeringute olemasolu 

linnaosade kaupa. Käesoleval ajal kehtivad Kohtla-Järve linnas viie linnaosa kohta 

järgmised üldplaneeringud:  

- Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve 

Linnavolikogu 20.02.2008 otsusega nr 265 

- Ahtme ja Sompa linnaosa üldplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve 

Linnavolikogu 25.05.2011 otsusega nr 167 

- Oru linnaosa üldplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 

26.05.2010 otsusega nr 75 

- Kukruse linnaosa üldplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 

26.05.2010 otsusega nr 76. 

Viivikonna linnaosa (k.a Sirgala) üldplaneeringud ei ole algatatud põhjusel, et 

omavalitsuste reformi käigus lahendatakse ka nende linnaosade kuuluvus. Kuid 

Vaivara valla üldplaneeringu kooskõlastusel oli tehtud ettepanek liita Vaivara vallaga 

Kohtla-Järve haldusterritoorium – Viivikonna linnaosa. 
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Kuni linnaosade üldplaneeringute kehtestamiseni oli Kohtla-Järve linna planeerimise 

aluseks RPIs Eesti Projekt valminud generaalplaani korrektuurprojekt (kinnitatud 

24.10.1990).  

 

Tänapäeval lähtutakse Kohtla-Järve planeerimistegevuses eelkõige säästva arengu 

põhimõtetest eesmärgiga keskenduda linna ruumilise keskkonna kvaliteedi 

parendamisele nii elamiskeskkonnas kui ka tööstuse ümbritsevas ruumis.  

 

Suurem osa tööstuspiirkonna detailplaneeringutest on algatatud investorite poolt. 

Järve tööstusala arengu suuremaks tõukeks said Kohtla-Järve Järve linnaosa 

Tööstuspargi detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.11.2011 

otsusega nr 197) ja Tsemenditehase detailplaneering (kehtestatud 25.02.2010 LVk 

otsusega nr 57) 

 
Olulisemad keskkonna ja elukvaliteeti parendamisele suunatud detailplaneeringutest 

on Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ahtme veehaarde detailplaneering 

(kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 26.01.2011.a otsusega nr 133) ning Kohtla-

Järve linna Järve linnaosas Lõuna veehaarde detailplaneering (kehtestatud Kohtla-

Järve Linnavolikogu 26.01.2011.a otsusega nr 134).  

 

Koostöös Jõhvi vallaga on koostatud Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jõhvi -

Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve 

Linnavolikogu 02.11.2011.a otsusega nr 198). Detailplaneeringu eesmärgiks on 

võimaluse loomine Jõhvi linna ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosa keskuste vahelise 

liikluse loomine ning naaberomavalitsuste elanike, jalakäijate ja jalgratturite 

turvalisuse tagamine liiklemisel.  

 

Järve linnaosas väga keerulise liiklusega sotsajal ehitatud vabaplaneeringu tüüpi 

Põhja ja Lõuna mikrorajoonide olukorra parendamiseks koostatakse Järve innaosas 

Outokumpu tn, Sinivoore tn ja Katse tänavaga piiratud Lõuna mikrorajooni asumi 

liiklusskeemi detailplaneering ja Järve linnaosas Kalevi tn, Metsapargi tn, Aia tn ja 

Olevi tänavaga piiratud Põhja mikrorajooni asumi liiklusskeemi detailplaneering.  
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Ahtme linnaosa nn ühiskondliku-sotsiaalse keskuse loomiseks tulevikus on vaja teha 

Ahtme linnaosa keskuse detailplaneering, millega tuleks rõhutada nii arhitektuurse 

piirkonna eriilme kujundamisega kui ka administratiivse mitmeotstarbelisuse 

soosimisega.   

 

Spordi arendamise perspektiive pakuvad Järve Tervise - ja Spordikeskuse ja Ahtme 

Tennisekeskuse detailpaneeringud.  

 

Rahvapargi alale Järveküla tee ja Torujõe tänavate ristumiskoha ümbruses 

planeeritakse Spordikeskuse rajamist, et tagada sportimise võimalusi nii sportlastele 

kui ka perekondadele. Spordikeskuse detailplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve 

Linnavolikogu 20.02.2008. a otsusega nr 264.  

 

Ahtme linnaosas Ahtme mnt ja Puru tee põhjaosa ristumiskohale planeeritakse 

Tennisekeskuse rajamist (detailplaneering kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 

25.01.2012. a otsusega nr 217), et muuta piirkond atraktiivsemaks ja 

heakorrastatumaks, mis omakorda vähendab kuritegevuse võimalusi ning tagab 

elamukvartali elanikele sportimise võimalusi. 

 

Linn on palju tähelepanu pööranud territooriumil asuvate pargialade 

väljaarendamisele. Selle eesmärgiga on Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.10.2006. a 

otsusega nr 118 kehtestatud ka Rahvapargi detailplaneering. Järve linnaosas omab 

Rahvapargi detailplaneering suurt tähtsust: selle alusel on kindlaks määratud 

linnakeskuse arendamise atraktiivse linnaruumi väljakujundamise suunad ja 

võimalused. Detailplaneeringu lahenduse realiseerumine aitab luua linnaelanikele 

tervisliku rännet ning õuetegevuse võimalusi, mis omakorda tõstab elukvaliteeti. 

Lähiaastatel koostatakse ka Metsapargi detailplaneering.  

 

Kohtla-Järve linnas 1950. aastatel ehitatud hoonete endise ilme säilitamiseks ja 

taastamiseks on lõpetatud Kohtla-Järve linna Kukruse, Ahtme, Sompa ja Järve 
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linnaosade 1940-50ndate aastate miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering 

(kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25.05.2011 otsusega nr 169), millega on 

1950. aastatel ehitatud hoonetel määratud arhitektuuriline väärtus, hoonestuse 

kaitsetsoonid ja uusehitiste korruste arvu piirang.  

 

Linnas on palju reformimata riigimaad, mida on vaja hoonestada. Detailplaneeringute 

käigus linn määrab ära maade maakasutamise juhtfunktsiooni, jättes need maad 

osaliselt munitsipaalomandisse avalike huvide tagamiseks. Ülejäänud vabad maa-

alad peale DP kehtestamist pakub riik erainvestoritele enampakkumise korras. 

Detailplaneeringute menetlemisel enamus juhtudel antakse finantseerimise õigus üle 

huvitatud isikule ja detailplaneeringu realiseerumise etapil on arendaja kohustuseks 

pandud infrastruktuuri välja ehitamine (detailplaneeringualale kavandatud avalikult 

kasutatavad teed ning tehnovõrgud ja –rajatised).  

 

SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 Uusehitisteks on vaba maad; 

 On määratletud tööstusalad; 

 On kehtestatud tööstusala detailplaneering; 

 On kehtestatud kõikide linnaosade üldplaneeringud; 

 Investoritel on huvi elurajoonide detailplaneeringu koostamise vastu;  

 On loodud hoonefassaadide nimekiri; 

 Unikaalse nn staliniaegse arhitektuurikompleksi olemasolu linnas;  

 Kohtla-Järve Kukruse, Ahtme, Sompa ja Järve linnaosade stalinistliku 

perioodi miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering on kehtestatud. 

Nõrkused 

 Keskkonna strateegilise hindamise (KSH) koostamise vajaduse tõttu on 

pikenenud üld- ja detailplaneeringute koostamise aeg; 

 Peremehetute ehitiste olemaolu; 

 Ehitiste omanike leidmine on raskendatud, sest paljud neist viibivad või 

elavad välismaal; 
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 Suur hulk garaažehitisi, mida pole registreeritud mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registris; 

 Reformimata maa suur osakaal linnas ja selle raskendatud omandamise 

kord;  

 Ehitiste/rajatiste omanikud ei tegele oma krundi erastamisega. 

Võimalused 

 Koostöös majaomanikega majafassaadide korrastamisele suunatud 

programmide teostamine; 

 Kohtla-Järve tehnopargi detailplaneering on rahastatud struktuurfondide 

allikatest; 

 Koostamisstaadiumis olev projekt, mis võimaldab finantseerida detail-

planeeringuid tehnopargi aladel; 

 Eurotoetuse saamine tööstuspargi aladel detailplaneeringute teostamiseks;  

 Eurotoetuse saamine tööstusalal asuvatele ja kavandatavatele objektidele 

nende ehitamiseks ja renoveerimiseks. 

Ohud 

 Vahendite nappuse tõttu ei suudeta linna välisilmet korras hoida; 

 Seadusega ettenähtud kord ehitise peremehetuks tunnistamisel raskendab 

oluliselt linna üldilme korrastamistööd; 

 Maaomanikud ei ole registreerinud oma kinnistuid kinnistusraamatus.  

 

2.12 MAAKASUTUS  
Linna üldpindala on 41,77 km².  

Linna pindala jaotus linnaosade vahel: 

Järve linnaosa 2157 ha (21,57 km²), st 51 %, 

Ahtme linnaosa 1045 ha (10,45 km²), st 25 % 

Sompa linnaosa 459 ha (4,59 km²), st 11% 

Viivikonna linnaosa (sh Sirgala asula) 245 ha (2,45 km²), st 6% 

Kukruse linnaosa 154 ha (1,54 km²), st 4% 

Oru linnaosa 117 ha ( 1,17 km²), st 3%. 
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Oru, 3%
Kukruse, 4%

Järve, 51%
Viivikonna, 6%

Sompa, 11%

Ahtme, 25%

 
Joonis 5. Linna pindala jaotus linnaosade vahel 
 

2002. aastast kehtivad Kohtla-Järve linnas keskkonnaministri 30.11.2001 kehtestatud 

maamaksustamishinnad. 

Kohtla-Järve linn on jagatud 15 hinnatsooniks. Baashind (elamumaal) on 0,51 eur/m² 

(Viivikonnas) kuni 1,92 eur/m² (Järve l.o). Järve linnaosa on jaotatud viieks 

hinnatsooniks sõltuvalt kaugusest linnaosa keskusest. Ahtme linnaosa on jaotatud 

viieks hinnatsooniks samal põhimõttel. Sompa, Kukruse ja Oru linnaosas on üks 

hinna-tsoon. Viivikonna linnaosa on jaotatud kaheks hinnatsooniks.  

 

Järve linnaosa maamaksuga maksustatavaid maid on 1551,63 ha, sh: 
 riigimaid 291,97 ha (18,8%), 

 munitsipaalmaid 245,38 ha (15,8%), 

 eramaid 1014,28 ha (65,4%). 

See moodustab 71,9 % kogu Järve linnaosa pindalast. 

Ahtme linnaosa maamaksuga maksustatavaid maid on 535,08 ha, sh: 
 riigimaid 218,50 ha (40,8%), 

 munitsipaalmaid 31,51 ha (5,9%), 

 eramaid 285,07 ha (53,3%). 
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See moodustab 51,2% kogu Ahtme linnaosa pindalast. 

Sompa linnaosa maamaksuga maksustatavaid maid on 278,87 ha, sh: 
 riigimaid 77,72 ha (28%), 

 munitsipaalmaid 5,58 ha (2%), 

 eramaid 195,57 ha (70%). 

See moodustab 60,8% kogu Sompa linnaosa pindalast. 

Kukruse linnaosa maamaksuga maksustatavaid maid on 39,26 ha, sh: 
 riigimaid 3,6 ha (9,2%), 

 munitsipaalmaid 1,55 ha (3,9%), 

 eramaid 34,11 ha (86,9%). 

See moodustab 25,5% kogu Kukruse linnaosa pindalast. 

Oru linnaosa maamaksuga maksustatavaid maid on 31,59 ha, sh: 
 riigimaid 9,47 ha (30%), 

 munitsipaalmaid 7,54 ha (23,9%), 

 eramaid 14,58 ha (46,1%). 

See moodustab 27% kogu Oru linnaosa pindalast. 

Viivikonna linnaosa maamaksuga maksustatavaid maid on 107,97 ha, sh: 

 riigimaid 49,99 ha (46,3%), 

 munitsipaalmaid 1,92 ha (1,8%), 

 eramaid 56,06 ha (51,9%). 

See moodustab 44,1% kogu Viivikonna linnaosa pindalast. 

Kokku on Kohtla-Järve linnas maksustatavaid maid 2544,4 ha, sh: 
 riigimaid  651,25  ha (25,6%), 

 munitsipaalmaid 293,48  ha  (11,5%), 

 eramaid 1599,67 ha  (62,9%). 

Kokku on Kohtla-Järve linnas katastrisse kantud 2106,98 ha, mis moodustab 82,8% 

maksustatavast maast. 

 
SWOT-ANALÜÜS 
Tugevused 

 Kõigil linnaosadel on olemas arenguks, sh ehituseks, sobivad reservmaad; 
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 Maade suhteliselt madalad hinnad; 

 Üle 98% korteriomandi on kantud katastrisse; 

 Kõikide linnaosade kohta on kehtestatud üldplaneeringud. 

Nõrkused 

 Puudub maakasutuse perspektiivplaan; 

 Puudub linna topogeodeetiline plaan; 

 Osa maid on omavolilises kasutuses; 

 Maamõõtjate vähesus; 

 Reformimata maa suur osakaal. 

Võimalused 

 Individuaal- ja madaltiheda hoonestuse arendamine; 

 Investorite juurdemeelitamine paindliku maapoliitika kaudu; 

 Maa munitsipaliseerimise protsessi kiirendamine. 

Ohud 

 Omavolilise aianduse edasine vohamine;  

 Omavolilise maakasutuse jätkumine. 

 
2.13 VÄLISSUHTLUS 
Praegu on Kohtla-Järvel sõprus- ja koostöölepingud järgmiste linnadega: 

 Soomes Outokumpu, 

 Saksamaal Norderstedt, 

 Ukrainas Korostõšev, 

 Leedus Kedainiai, 

 Venemaal Saransk, Slantsõ, Veliki Novgorod, 

 Poolas Wyszkow, 

 Valgevenes Soligorsk, 

 Rootsis Staffanstorp linn. 

Lisaks teeb Kohtla-Järve rahvusvaheliste projektide raames viljakat koostööd: 

 Soomes Lempäälä, Turu ja Kotkaga, 

 Rootsis Ulricehamn Kommuna, Umea ja Ljusdaliga, 

 Venemaal Peterburi, Kingiseppa ja Ivangorodiga, 
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 Lätis Riia ja Daugavpilsiga 

 Leedus Vilniusega 

 Saksamaal Hamburgiga 

 Valgevenemaal Minskiga  

2001. aastast on Kohtla-Järve rahvusvahelise organisatsiooni ECAD (Euroopa Linnad 

Narkootikumide Vastu) aktiivne liige. 

2005. aasta mais avati Kohtla-Järvel Peterburi Ärikontaktide Keskuse filiaal BIZKON 

KOHTLA-JÄRVE. Peterburi Ärikontaktide Keskus aitab arendada Peterburi ettevõtjate 

ja riiklike struktuuride koostööd ettevõtjate ja organisatsioonidega Kotkas, Turus, 

Hämeenlinnas, ja Jyväskyläs (Soome), Hamburgis (Saksamaa), Pariisis (Prantsus-

maa), Kiievis (Ukraina), New Yorgis (USA), Riias (Läti), Jerevanis (Armeenia), 

Osimos (Itaalia), Oslos (Norra) ning Rakveres ja Kohtla-Järvel – linnades, kus on 

BIZKONi filiaalid. 

 
SWOT-ANALÜÜS 

Tugevused 

 Pidev kontaktide laienemine; 

 Pikaajalised sõprussuhted;  

 Osavõtt mitmesugustest rahvusvahelistest projektidest; 

 Ärikontaktide arendamine. 

Nõrkused 

 Kontaktid peamiselt sotsiaalsfääris; 

 Limiteeritud linnaeelarve ei taga võimaluse aktiivselt teha koostööd 

majanduskriisi ajal; 

 Rahvusvaheliste projektide väljatöötamisel tuleb arvestada rahaliste 

vahendite puudusega omafinantseeringu katteks; 

 Nõrk informatsiooniline töö linna võimaluste reklaamimisel; 

 Partnerlinnadel rahaliste vahendite puudus rahvusvahelise töö jaoks. 

Võimalused 

 Osalemine rahvusvahelistes projektides; 

 Uute sõprussuhete sõlmimine; 
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 Kohtla-Järve tutvustamine välissuhete kaudu ning selle tulemusel välis-

investeeringute saamine; 

 Linnaelanike suhtlemisvõimaluste avardamine; 

 Majandussuhete elavdamine; 

 Konkreetsete sihtprojektide koostamine, mis oleksid suunatud linnade-

vahelise koostöö arendamisele eri suundades. 

Ohud 

 Kohtla-Järve linna vastu huvitatuse kasutamata jätmine. 
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2.14 VALITSEMINE 
 
2.14.1  Volikogu 
Kohtla-Järve linnas on 21-liikmeline volikogu. Volikogus töötab 6 komisjoni. 

 
 
 
 
 
Joonis 6. Linnavolikogu komisjonid 
 
2.14.2     Linnavalitsus 
Kohtla-Järvel on linnavolikogu moodustatud 5-liikmeline linnavalitsus. Kohtla-Järve 

Linnavalitsus ametiasutusena koosneb viiest struktuuriüksusest. 

 

 
Joonis 7. Linnavalitsuse struktuuriüksused 
 

Revisjonikomisjon 

Hariduse- ja 
kultuurikomisjon 

Kommunikatsiooni- ja 
keskkonnakaitsekomisjon 

Eelarvekomisjon 

Noorsoo- ja 
spordikomisjon 

VOLIKOGU 

Linnakantselei 

Sotsiaalteenistus 

Linnaarenguteenistus 

Majandusteenistus 

Finantsteenistus 

LINNAVALITSUS 

Sotsiaalkomisjon 
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2.15 LINNAEELARVE 
 
Eelarve tulud 2006.-2010. a  (tuhandetes kroonides) 

 
 
Joonis 8. Eelarve tulud 
 
 
Omatulud ja toetused Kohtla-Järve linnaeelarves 2006.-2010. a (tuhandetes 
kroonides) 

 
 
Joonis 9. Omatulud ja toetused 
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Kohtla-Järve jooksvad ja investeeringukulud 2006.-2010. a (tuhandetes 
kroonides) 
 

 
 
Joonis 10. Investeeringukulud 
 
 
Eelarve täitmine 
 

 
 
Joonis 11. Eelarve täitmine 
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Laenu tagastamine 
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4396804

429342

480777

329662

651620

891706

2215024

927712

aa
st

a

eurot
 

 
Joonis 12. Laenu tagastamine 
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3 Kohtla-Järve linna arengustrateegia aastateks 2007-
2018 

 

3.1 ARENGU ÜLDEESMÄRK 

Kohtla-Järve linna arengu üldeesmärk on olla inimkeskne, haridust, kultuuri ja sporti 

väärtustav, koostööle ja avatusele orienteeritud, tasakaalustatud arenguga ja 

konkurentsivõimeline linn Eestis. 

 

3.2 ARENGU LÄHTEÜLESANDED 

 Ettevõtluse arendamine, erasektori tugevdamine; 

 Infrastruktuuri parandamine ja arendamine; 

 Haridusvõrgu arendamine ja korrastamine; 

 Linna maine tõstmine. 

 

3.3 VISIOON: KOHTLA-JÄRVE 2018 

2018. aastaks on Kohtla-Järve linn  

 hästi arenenud infrastruktuuriga tööstuslinn, mis on võimeline eraldama ette-

valmistatud maad tootmise laiendamiseks olemasolevates ettevõtetes ja uute 

ettevõtete rajamiseks; 

 keskus, kus juurutatakse ohutuid tehnoloogiaid põlevkivi töötlemiseks, Ida-

Virumaa tööstusliku ja kultuurilise arengu keskus ning sobiv paik elamiseks ja 

investeeringuteks; 

 kus võib saada kvaliteetset ning konkurentsivõimelist üld-, kutse- ja 

huviharidust;  

 kujunenud spordi- ja tervisekeskuseks; linnaks, kus on kõikidele vanuse- ja 

sotsiaalsetele gruppidele tagatud võrdsed võimalused ning toimib koostöö-

võrgustik laste- ja noorteprobleemide ennetamiseks;  

 kus inimeste heaolu on linnaeelarve prioriteediks ning vastab linnaelanike 

ootustele ja vajadustele;  
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 Kus on väljaehitatud kaasaegse infrastruktuuriga üliõpilaslinnak, mis pakub 

lisaks kvaliteetsele kõrgharidusele koostöös ülikoolide, ettevõtete, kutse-

koolide, üldhariduskoolidega, jne piirkonnale vajalike teenuseid, tööjõu elu-

kestvat õpet (täiend- ja ümberõpe, täiskasvanute karjäärinõustamisteenus ja 

tasemekoolitus). 

 

3.4 KOHTLA-JÄRVE LINNA STRATEEGILISED EESMÄRGID 
3.4.1 Tehniline infrastruktuur 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Linnaelanikud tarbivad kvaliteetset joogivett, heitvete puhastamine on nõutaval 

tasemel ning on rajatud vajalikud sademeveetorustikud. Linnas on kaasaegsed 

euronõuetega vastavusse viidud puhastusseadmed, ühiskanalisatsioon ja sademe-

veesüsteemid. Ellu on viidud kaugküttevõrgu optimaalne variant ning saavutatud 

soojusvarustuse suurem töökindlus ja teenuse hinna stabiilsus. Keskkonna 

saastatus on vähenenud. Linnas on loodud linnaosi ühendav ja toimiv ühis-

transpordisüsteem, on optimeeriud soodustudte süsteem. Elamuid haldavad isikud, 

kes on kantud äri- või mittetulundus-ühingute ja sihtasutuste registrisse. On loodud 

kvaliteetne elukeskkond arenenud puhkealade, mänguväljakute, infrastruktuuriga. 

3.4.1.1 Veevarustus, olmekanalisatsioon ja sademeveesüsteem 

Üldised eesmärgid: 

 linna tehniliste infrastruktuuride järjepidev arendamine ja moderniseerimine; 

 kvaliteetse ja linnaelanikele hästi kättesaadava vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

osutamine selleks määratud vee-ettevõtjate ja teiste vee- ja kanalisatsiooni-

teenust osutavate ettevõtete poolt, s.h. linna veevarustussüsteemi, linna kanali-

satsioonivõrgu ja puhastusseadmete rekonstrueerimine, ühisveevärgi- ja kanali-

satsiooniga katmata aladele vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamime; 

  pinnase, sademe-, drenaaživee ärajuhtimise süsteemide väljaehitamine ning 

hiljemalt aastaks  2019 kõigile Kohtla-Järve elanikele võimaluse loomine liituda 

ühiskanalisatsiooniga reoveekogumisalal. 
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Eesmärgid 
1. eesmärk  

Aastatel 1996-2000 väljatöötatud piirkonna veevarustuse prioriteetsete arengu-

suundade plaanipärase edasiarendamise jätkamine linna veevarustuse 

korrastamiseks. 

2. eesmärk  

Sademeveesüsteemi väljaarendamine ja koostöös vee-ettevõtjaga sademevee-

süsteemide, sh kraavide ja ojade, hooldamise põhimõttelise kontseptsiooni välja-

töötamine. 

3. eesmärk  

Avalike ürituste toimumispaikade varustamine rahvatervise seadusest tulenevatele 

nõuetele vastavate kommunikatsioonidega. 

4. eesmärk  
Veepuhastusjaamade rajamine Ahtmesse ja Järve linnaossa, tagamaks raua ja 

teiste lisandite eemaldamise joogiveest ning joogivee euronõuetega vastavusse 

viimise. 

5. eesmärk  
Veevarustuse jaotusvõrkude renoveerimine veelekete vähendamiseks. 

6. eesmärk  
Tegutsevate puurkaevude renoveerimine ja mittevajalike tampoonimine. 

7. eesmärk  
Linna osaluse tagamine regionaalsete puhastusseadmete renoveerimise ISPA 

projektis, et kindlustada Ahtme ja Järve linnaosa ühiskanalisatsiooni, puhastus-

seadmete ja vihmaveesüsteemide ajakohastamine ning kanalisatsioonisüsteemide 

ja puhastusseadmete euronõuetega vastavusse viimine. 

8. eesmärk  

Vähese energiatarbega puhastusseadmete rajamine väheasustatud linnaosades 

(Oru, Sompa, Viivikonna) reovete puhastamiseks (olmeveed koos sademevetega), 

et vähendada elanikkonna soojuskulu ning tagada keskkonnanõuete täitmine. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond  

Arengu 
eesmärk Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantseerimise 
allikad Teostaja 

VEEMAJANDUS 
• Linna veevarustussüsteemi rekonstrueerimine, elanikkonna varustamine kvaliteetse joogiveega.  
• Linna kanalisatsioonivõrgu ja puhastusseadmete rekonstrueerimine. 
• Sademeveekanalisatsiooni arenguskeemi koostamine ja hoolduse põhimõtete väljatöötamine. 
Kohtla-Järve piirkonna 
veevarustusprojektis osalemine: 
Veevarustuse jaotusvõrkude 
renoveerimine Järve linnaosas, Kurtna 
– Vasavere veehaarde ehitamine, 
tegutsevate puurkaevude 
renoveerimine ja mittevajalike 
tampoonimine, veepuhastusjaamade 
rajamine Ahtmesse ja Järve linnaossa, 
tagamaks raua ja teiste lisandite 
eemaldamise joogiveest ning joogivee 
euronõuetega vastavusse viimine X X X  -  -  -  - 

LV, KIK, OÜ 
Järve 
Biopuhastus 

Linnavalitsus,   
OÜ Järve 
Biopuhastus 
(JBP) 

Vähese energiatarbega 
puhastusseadmete rajamine 
väheasustatud linnaosades (Oru, 
Viivikonna) reovete puhastamiseks 
(olme- ja sademeveed), et vähendada 
elanikkonna kulusid ning tagada 
keskkonnanõuete täitmine  -  -  -  - X X X LV, fondid Linnavalitsus 
Sademeveesüsteemi väljaarendamine 
Kukrusel  - X X  -  -  -  - 

LV, KIK, OÜ 
JBP 

Linnavalitsus, 
OÜ  JBP 

Jõhvi-Oru veetorustiku rajamine  -  -  X X  -  -  - OÜ JBP, fondid OÜ JBP 
Tööstusala piirkonnast liigvee 
ärajuhtimissüsteemi väljaarendamine  -  -  -  - X X  - LV, fondid Linnavalitsus 
 

 



KOHTLA-JÄRVE LINNA ARENGUKAVA 
LINNAMAJANDUS 

 

 
KOHTLA-JÄRVE 

2014.A. 

70 

3.4.1.2 Soojusmajandus 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Kõikide linnaosade elanikel on võimalus saada soojusenergiat kaug- või lokaalsest 

keskkütesüsteemist. 
 
Üldised eesmärgid: 

 soojuse alternatiivallikate leidmine; 

 soojusmajanduse kaasajastamine. 

 
Eesmärgid 
1. eesmärk 

 Oru, Sompa ja Kukruse soojusvõrkude renoveerimine. 

2. eesmärk 

 Oru, Sompa ja Kukruse majasiseste soojusvõrkude läbipesemine ja 

seibimine. 

3. eesmärk 

 Oru, Sompa ja Kukruse majadesse soojusmõõturite paigaldamine. 

4. eesmärk 

 Peremehetute soojustrasside munitsipaliseerimine. 

5. eesmärk 

 Soojussõlmede uuendamine. 

6 eesmärk 

 Väikestes linnaosades soodsamate alternatiivallikate leidmine. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond  

Arengu 
eesmärk Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantseerimise 
allikad Teostaja 

SOOJUSMAJANDUS 
· Soojusmajanduse kaasajastamine. 
· Soojuse alternatiivallikate leidmine. 

Sompa, Kukruse ja Oru 
katlamajade kaasajastamine X  -  - X X X  - LV, fondid Linnavalitsus 
Endla tn soojustrassi 
rekonstrueerimine X X  -  -  -  -  - LV, fondid Linnavalitsus 
Oru soojusvõrkude 
renoveerimine (Dy 150mm)  -  -  - X  -  -  - LV OÜ Oru Kodu 
Sompa majadesse 
soojusmõõturite paigaldamine  X X X  -  -  -  - LV OÜ Sompa Maja 
Soojusenergia alternatiivallika 
ehitamises osalemine Sompa 
linnaosas (liitumispunkt) X  -  -  -  -  -  - 

LV, VKG 
Energia 

Linnavalitsus, VKG 
Energia 

Soojustrasside 
rekonstrueerimine Sompa 
linnaosas X  -  -  -  -  -  - LV, fondid OÜ Sompa Maja 

Soojustrasside 
rekonstrueerimine Kukruse 
linnaosas X  -  -  -  -  -  - LV, fondid OÜ Kukruse Maja 
Kukruse majadesse 
soojusmõõturite paigaldamine  X X X  -  -  -  - LV OÜ Kukruse Maja 
Soojusenergia alternatiivallika 
ehitamises osalemine Kukruse 
linnaosas  -  -  -  - X X  - KIK, LV Linnavalitsus 
Soojusenergia alternatiivallika 
ehitamises osalemine Oru 
linnaosas  -  -  -  -  -  - X LV, fondid Linnavalitsus 
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3.4.1.3 Välisvalgustus 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Kõik linnaosad on õhtusel ja öisel ajal hästi valgustatud. Tehnopargi süsteemi 

kuuluvad territooriumid on varustatud kõrgepingeliinidega. Kasutatakse säästlikke 

valgusteid. 

 

Üldised eesmärgid: 

 tagada linna tänavate valgustamine öisel ajal; 

 tagada tehnopargi territooriumi elektrivarustus. 

 
Eesmärgid  
1. eesmärk  
Elektripostide väljavahetamine linna tänavatel. 

2. eesmärk  
Kõrgepinge õhuliini vahetus maa-aluse vastu. 

3. eesmärk   
Tehnoparkide territooriumitele viiva elektrikaabli paigaldus. 

4. eesmärk 
Valgustite vahetamine säästlikumatele vastu. 

5. eesmärk 
Linna elanike liiklusohutuse tagamine teeriistadel ja ülekäiguradadel. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise allikad Teostaja 

VÄLISVALGUSTUS  
· Öisel ajal linna tänavate valgustamise tagamine. 

Välisvalgustussüsteemide kaasajastamine X  -  -  -  -  - X LV, fondid Linnavalitsus 
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3.4.1.4 Keskkond 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Loodusressursside otsene ja kaudne kasutamine toimub säästvamalt Agenda 21 

põhimõtete järgi. Linn on varustatud puhastusseadmetega ning keskkonnareostuse 

võimalikkus on viidud miinimumini. Pargi järve rand on heakorrastatud ja Rahva-

pargis püstitatud rajatised pakuvad mitmeid puhkamisvõimalusi. On korrastatud 

metsapark. 

Üldised eesmärgid: 

 keskkonnaseisundi pidev järelevalve; 

 ettevõtete heitmete (õhku ja pinnasesse) miinimumini viimine; 

 keskkonnasõbralikkuse populariseerimine; 

 jäätmemajanduse korrastamine linnaosade lõikes; 

 jäätmeseaduse täitmise kontrolli tagamine; 

 linnakeskkonna viimine vastavusse Euroopa Liidu normatiividega; 

 CO2 väljaheitmete koguse vähendamine; 

 ehitiste energiatõhususe järjestikune suurendamine, energiatarbimise 

vähendamine, sh munitsipaalhoonetes. 

Eesmärgid 

1. eesmärk  
Jäätmemajanduse olukorra korrastamine linnaosade lõikes. 

2. eesmärk  
Kontrolli tõhustamine jäätmekäitluseeskirja täitmise üle. 

3. eesmärk  
Ohtlike jäätmete kogumise süsteemi täiustamine. 

4. eesmärk  
Heakorraeeskirja täitmise kontrolli tõhustamine. 

5. eesmärk  
Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine.  

6. eesmärk  
Omavoliliste prügilate likvideerimine. 



KOHTLA-JÄRVE LINNA ARENGUKAVA 
LINNAMAJANDUS 

 

 
KOHTLA-JÄRVE 

2014.A. 

75 

7. eesmärk  
Ehitusjäätmete ladestamise korraldamine selleks ettevalmistatud territooriumil. 

8. eesmärk 
Korraldatud jäätmeveo rakendamine.
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantseeri-
mise allikad Teostaja 

KESKKOND 
· Keskkonnaseisundi pidev järelevalve. 
· Ettevõtete heitmete (õhku ja pinnasesse) miinimumini vähendamine. 
· Keskkonnasõbralikkuse populariseerimine. 
· Jäätmemajanduse olukorra korrastamine linnaosade lõikes. 
· Jäätmeseaduse täitmise kontrolli tagamine. 
· Linnakeskkonna viimine vastavusse Euroopa Liidu normatiividega. 
· CO2 väljaheitmete koguse vähendamine. 
· Ehitiste energiatõhususe järjestikune suurendamine, energiatarbimise vähendamine, sh munitsipaalhoonetes. 
Ohtlike jäätmete kogumiskohtade 
haldamine  X X X X X X X LV  Linnavalitsus 

Omavoliliste prügi mahapanekukohtade 
likvideerimine ja prügi mahapanekut 
keelavate siltide paigaldamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 

Metsapargi puhastus (Järve l.o.)  -  -  -  - X  -  - LV, fondid Linnavalitsus 
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3.4.1.5 Elamumajandus 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Linnas on piisavalt elanike soovidele vastavaid elamute ehitamise võimalusi. On 

arenenud korteriturg, normaliseerunud omanike ja üürnike suhted ning оn lõpetamisel 

korteriomandi seadmine ja elamute kinnistamine. Linnal on piisaval hulgal 

normaalses seisundis munitsipaal- ja sotsiaalelamispinda. Linnas asuvad hooned on 

säilinud ja nende ilme on paranenud, neid on peremehetundega hooldatud ja hea-

korrastatud. Peremeheta ehitiste arv on väike. 

Üldised eesmärgid: 
Luua tingimused, et iga linnaelanik võiks elada sanitaar-, tuleohutus- ja ehitus-

normidele vastavas majas. Selleks tagada, luua või saavutada: 

 piisavalt heakorrastatud ja mitmekesise struktuuriga elamufond; 

 tingimused elamufondi uuendamiseks ning elamuehituseks; 

 munitsipaaleluruumide, sotsiaalkorterite, -majade ja varjupaikade süsteem. 

1. eesmärk  

Elamuehituseks sobivate alade ja kruntide määratlemine, planeeringute tegemine ja 

pakkumine, sobiva infrastruktuuri väljaehitamine. 

2. eesmärk  
Linna üldilmet oluliselt rikkuvate hoonete peremehetuks varaks tunnistamine ja 

sundvõõrandamine. 

3. eesmärk  

Munitsipaaleluruumide remontimine. 

4. eesmärk  

Linna hoonete välisilme parandamiseks vajaliku toetus- ja stimuleerimissüsteemi 

väljatöötamine ning elluviimine. 

5. eesmärk  

Elamute valitsemisega tegelevate inimeste väljaõpe. 

6. eesmärk  

Elamute omanike ja haldajate koolitamine, kursuste organiseerimine ja nõustamine. 

7. eesmärk  

Korteriühistute asutamise soodustamine ja arengu toetamine. 

8. eesmärk  

Heakorrastatud elamute omanike tunnustamiseks põhimõtete kujundamine. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise allikad Teostaja 

ELAMUMAJANDUS 
· Luua tingimused, et iga linnaelanik võiks elada sanitaar-, tuleohutus- ja ehitusnormidele vastavas majas. 
· Elamute omanike ja haldajate koolitamine, kursuste organiseerimine ja nõustamine. 
· Heakorrastatud elamute omanike tunnustamiseks põhimõtete kujundamine. 

Elamute valitsemisega seotud inimeste 
väljaõpe X X X X X X X LV 

Linnavalitsus 
koostöös MTÜ 
Korteriühistute  
Assotsiatsioon 

Elamute omanike ja haldajate koolitus, 
kursuste organiseerimine ja nõustamine X X X X X X X LV 

Linnavalitsus 
koostöös MTÜ 
Korteriühistute  
Assotsiatsioon  

Heakorrastatud elamute omanike 
tunnustamiseks põhimõtete kujundamine X X X X X X X LV  Linnavalitsus 

Lagunenud hoonete varemete väljaviimine  X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
Ahtme, Vana Ahtme, Sompa ja Oru 
saunade renoveerimine X  -  -  - X  - X LV, fondid Linnavalitsus 

Munitsipaaleluruumide renoveerimine X  -  -  - X  - X LV, fondid Linnavalitsus 
Linna hoonete välisilme parandamiseks 
vajaliku toetus- ja stimuleerimissüsteemi 
väljatöötamine ja elluviimine  -  -  - X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
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3.4.1.6 Linnaruumi kujundamine, heakord 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Linnaruumi kujundamise aluseks on linna territooriumi funktsioonide (haljasalad, 

tänavaruum, pargid, puhkealad, spordi- ja mänguväljakud) käsitlemine ühtse 

süsteemina. Heakord on üks tähtsamatest linnaruumi arendamise ja elukeskkonna 

loomise osadest. 

Linna haljastus toimub vastavalt linnaosade kohta koostatud linnakujundus-

kontseptsioonile ja haljastuse arengukavale. Elanikud tunnevad rõõmu kaunist 

keskkonnast ja väärtustavad linna miljööpiirkondi.  

Linna haljasalad on korrastatud, on rajatud uued ja rekonstrueeritud vanad pargid ja 

puhkealad. Väikevorme rajatakse süsteemipäraselt. Linnas on optimaalne kogus 

heas seisundis spordiväljakuid, mänguväljakuid. On loodud koertega jalutamiseks ja 

nende treenimiseks väljakud suurtes linnaosades. On tagatud puhas elukeskkond. 

Raudi kalmistu on üks rohealadest. Kalmistu infrastruktuur (teed, hoonestus, 

valgustus, kõrghaljastus, jäätmekäitlus) tagab kalmistukülalistele eeskujuliku 

teenindamise ja turvalisuse. 

 
Üldised eesmärgid: 

 linna haljastuse ja kujunduse arengukava väljatöötamine; 

 arhitektuurimälestiste säilitamine ja korrastamine; 

 linna kalmistu korrastamine. 

 
Eesmärgid 
1. eesmärk  

Linnakujunduse kontseptsiooni väljatöötamine ja elluviimine. 

2. eesmärk  
Linnakujunduse prioriteetide määratlemine. 

3. eesmärk  

Arhitektuurimälestiste ning linna oluliste hoonete ja objektide valgustamine. 
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4. eesmärk  
Linna haljastuse arengukava väljatöötamine ja elluviimine. 

5. eesmärk  
Väikevormide paigaldamine. 

6. eesmärk  
Purskkaevude renoveerimine ja hooldamine. 

7. eesmärk  
Rahvapargi puhkeala heakorrastamine. 

8. eesmärk  
Järve linnaosa ajaloolise linnakeskuse rekonstrueerimine 

9. eesmärk  
Linnaosades olevate puhkealade ja parkide arendamine ja inventariga varustamine, 

laste mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine ja uuendamine, vanade välja 

vahetamine. 

10. eesmärk  
Metsapargi rajamine 

11.eesmärk  
Koerte jalutusväljakute ehitamine 

12. eesmärk  
Kalmistu hoolduskava väljatöötamine ja elluviimine. 

13. eesmärk  
Kalmistujäätmete lahuskogumise korraldamine 

14. eesmärk 
Digitaalse hauaregistri pidamine 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise 
allikad Teostaja 

LINNARUUMI KUJUNDAMINE, HEAKORD 
· Linna haljastuse ja kujunduse arengukava väljatöötamine. 
· Linnaosades olevate puhkealade ja parkide arendamine ja inventariga varustamine, laste mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine ja 
uuendamine, vanade välja vahetamine. 
· Linna kalmistu korrastamine. 
Linnaparkide haldamine  X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Rahvapargi puhkeala 
heakorrastamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Keskallee ja Rahvapargi 
väljaarendamine  X X  - X X  -  - 

LV, 
fondid Linnavalitsus 

Linnaosades olevate puhkealade ja 
parkide arendamine ja inventariga 
varustamine   - X X X X X X 

LV, 
fondid, 

erasektor Linnavalitsus 
Laste mänguväljakute, 
spordiväljakute inventariseerimine, 
hooldus, ehitamine ja uuendamine, 
vanade välja vahetamine  -  -  - X X X X 

LV, 
fondid Linnavalitsus 

Linnavalitsuse hoone 
rekonstrueerimine X  -  - X X  -  - LV Linnavalitsus 
Ahtme linnaosa keskuse 
väljaarendamine  -  -  -  -  -  - X 

LV, 
fondid Linnavalitsus 

100 tamme pargi rajamine  -  -  -  -  -  - X 
LV, 

fondid Linnavalitsus 
Koerte jalutusväljakute ja 
trenniväljakute (aiaga piiratud) 
ehitamine linnaosadesse, kastide 
paigalda-mine kilekottide jaoks 
(loomade väljaheidete korjamiseks) 
ja vastavate prügikastide 
paigaldamine  -  -  -  - X  -  - 

Fondid, 
erasektor  Erasektor 
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3.4.1.7 Teed, liiklus, transport 
VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Kõikidel linnateedel on asfaltkate. On valmis ehitatud Kohtla-Järve linna Järve 

linnaosa ümbersõidutee. Transiitliiklus on viidud linnast välja. Raskeveokid 

pääsevad tööstuspiirkonda linna läbimata. Kaup toimetakse kauplustesse väike-

veokitega. Raskeveokite parkimine on korraldatud linna äärealadel. On 

lahendatud autode parkimine elamute lähedal. On koostatud ja rakendatud 

optimaalne liiklusskeem. Jalgratturitele on loodud võimalused liiklemiseks.   

Üldised eesmärgid: 

 Teede ja tänavate järjepidev hooldamine, remontimine ja rekonst-

rueerimine; 

 Parkimisvõimaluste loomine; 

 Ühiskondliku transpordi optimeerimine; 

 Ühistranspordi teenuse kvaliteedi ja maine tõstmine; 

 Võrdsete võimaluste loomine ühistranspordi teenuseid kasutades 

jõudmaks oluliste asutusteni (töökoht, kool, pood, arstiabi); 

 Bussitranspordi kvaliteedi parandamine läbi bussipargi moderniseerimise; 

 Järelevalve tõhustamine. 

Eesmärgid  
1. eesmärk  
Jalg- ja jalgrattateede võrgustiku projekteerimine ja ehitamine. 

2. eesmärk  
Jalgrattaparklate rajamine.  

3. eesmärk  
Linna liiklusskeemi koostamine ja ellurakendamine. 

4. eesmärk  
Parkimisvõimaluste vastavusse viimine parkimisvajadustega. 

5. eesmärk  
Ühistranspordi optimeerimiseks uuringute korraldamine. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantseerimise 
allikad Teostaja 

LIIKLUS, TRANSPORT, TEED 
· Teede ja tänavate järjepidev hooldamine, remontimine ja rekonstrueerimine. 
· Parkimisvõimaluste loomine. 
· Ühiskondliku transpordi optimeerimine. 
Ühistranspordi optimeerimiseks: 

1) linnaosade liitmine (Järve – Käva – 
Sompa - Iidla - Järve) ühtsesse 
transpordisüsteemi X X X X X X X LV Linnavalitsus 
2) koolibusside käikupanemine 
marsruutidel: Sompa – Järve linnaosa - 
Sompa, Kukruse – Järve linnaosa - 
Kukruse X X X X X X X 
Järve - Kukruse - Iidla - Puru  - X X X X X X 
Oru – Jõhvi  - Oru X X X X X X X LV Linnavalitsus 

3) bussiootepaviljonide ja -peatuste 
ehitamine kooskõlas EV nõuetega   - X X X X X X LV Linnavalitsus 

Teede ja tänavate kapremont  -  -  - X X X X LV Linnavalitsus 

Sõpruse ja Ilmajaama tänavate 
asfalteerimine  - X  -  -  -  -  - LV Linnavalitsus 

Tervise tänava teelõigu ehitamine  -  -  -  - X  -  - LV Linnavalitsus 

Tammiku - Ahtme - Vana Ahtme 
kergliiklustee ehitamine  -  -  -  -  -  - X LV, Fondid Linnavalitsus 
Ringristmikute ehitamine ja valgusfooride 
paigaldamine Järveküla teel ja Puru teel   -  - X  -  -  -  - Erasektor Erasektor 
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3.5 LINNAPLANEERIMINE JA MAAKASUTUS 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Kohtla-Järve linnas on sihipäraselt kujundatud ning tasakaalustatult planeeritud 

linnaruum. Linnas on efektiivselt ja sihtotstarbeliselt kasutatud maa. Maa- ja omandi-

reform on lõpetatud. On täpselt määratud miljööväärtuslikud alad.  

 
Eesmärgid 

1. eesmärk  

Kõigi linnaosade üldplaneerimise lõpetamine. 

2. eesmärk  

Miljööväärtuslike alade piirkondade ja sinna kuuluvate üksikobjektide määramine 

linnas. 

3. eesmärk  
Arhitektuuriliste erinõuete määramine Järve linnaosa stalinismiaja majade 

renoveerimisel. 

4. eesmärk  

Kinnistute omanike seas selgitustöö tegemine kinnistute kinnistusraamatusse 

kandmiseks. 

5. eesmärk:  

Linnale kuuluvate ehitiste (sh hooned, rajatised, tänavad ja teed) munitsipalisee-

rimine. 

6. Eesmärk  

Metsapargi detailplaneeringu koostamine 

7. Eesmärk  
Ahtme ärikeskuse detailplaneeringu koostamine 

8. Eesmärk  

Toome puiesteest kuni Ahtme maanteeni keskuse ala detailplaneeringu koostamine 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Tegevused 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-rimise 
allikad Teostaja 

LINNAPLANEERIMINE JA MAAKASUTUS 
· Linnahuvide tagamiseks vajalike detailplaneeringute koostamine.  
· Lõuna ja Põhja mikrorajoonide detailplaneeringu koostamine. 
· Järve Tervise- ja Spordikeskuse projekteerimine ja ehitamine. 
· Toome pst kuni Ahtme maanteeni keskuse ala detailplaneeringu koostamine. 
· Metsapargi detailplaneeringu koostamine. 
· Ahtme ärikeskuse detailplaneeringu koostamine. 
Lõuna ja Põhja mikrorajoonide 
detailplaneeringu koostamine X X  -  -  -  -  - LV, Fondid Linnavalitsus 
Haljasalade ja linnaparkide 
rekonstrueerimise uuringu teostamine 
ja arengukava koostamine   -  -  - X X  -  - LV, Fondid Linnavalitsus 
Maakorraldustoimingute läbiviimine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Raudi kalmistu detailplaneeringu 
koostamine X X  -  -  -  -  - LV Linnavalitsus 
Linnahuvide tagamiseks vajalike 
detailplaneeringute koostamine  -  -  - X X X X 

LV, Fondid, 
erasektor Linnavalitsus 

Metsapargi detailplaneeringu 
koostamine X X X  -  -  -  - LV, Fondid Linnavalitsus 
Tervise tänava teelõigu tee 
rekonstrueerimise projekti koostamine X  -  -  -  -  -  - 

LV, Erasektor, 
fondid  IVKH SA 

Järve Tervise- ja Spordikeskuse 
projekteerimine ja ehitamine  -  -  - X X X X LV, Fondid Linnavalitsus 

Ahtme linnaosa Maleva tn ja Toome 
pst äri- ja ühiskondliku keskuse 
detailplaneeringu koostamine X X X X  -  -  - LV Linnavalitsus 
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Lemmikloomade jalutuspaikade 
projekti koostamine   -  -  - X X  -  - LV, Fondid 

Linnavalitsus, 
erasektor 

Linna kuvandi (brändi) loomine X X X X X  -  - LV, erasektor Linnavalitsus 

Linnapildi väike vormidega ja 
tänavaskulptuuridega ning tänava-
mööbliga rikkastumise projekti 
koostamine  -  -  -  - X X  - 

LV, fondid, 
erasektor Linnavalitsus 

Linna miljööväärtuslikel aladel olevate 
hoonete välisilme parandamiseks 
fassadide renoveerimistöödete 
toetamine X  -  -  -  - X X Erasektor Erasektor 
Spordi 2 koolihoone saali 
renoveerimise projekteerimis- ja 
ehitustööd X  -  -  -  -  -  - 

LV, fondid, 
erasektor Linnavalitsus 

Spordi 2 hoone baasil 
riigigümnaasiumi loomine  - X X X  -  -  - 

Haridus- ja 
Teadusministeerium 

Haridus- ja 
Teadusministeerium 

Järve raamatukogu detailplaneeringu 
koostamine ja projekteerimine  -  - X X X  -  - LV, fondid Linnavalitsus 
Tennisekeskuse projekteerimine ja 
ehitamine  -  - X X  -  -  - ETL, erasektor 

Eesti Tennise Liit, 
erasektor  

Kohtla-Järve linna arengukava 
koostamine  - X X X  -  -  - LV Linnavalitsus 

Üldplaneeringute realiseerimisega 
seotud küsimuste arutlemine 
linnarahva hulgas X X X X X  -  - LV Linnavalitsus 
Põhja ja Lõuna mikroraioonide 
detailplaneeringute realiseerimine  -  -  -  -  -  - X LV Linnavalitsus 
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3.6 VÄLISSUHTLUS 
VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Kohtla-Järve linnal on tugevad sõprussidemed partnerlinnadega. On loodud tihedad 

kontaktid majandus-, sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas ning ettevõtluse 

arendamisel. 
 

Eesmärgid 
1. eesmärk  
Väliskoostööga kaasneva arengupotentsiaali maksimeerimine. 

2. eesmärk  

Partnerorganisatsioonidega aktiivse koostöö tegemine. 

3. eesmärk  
Tegevuste finantseerimisvajaduse sidumine rahvusvaheliste ja riiklike koostöö-

organisatsioonidega. 

4. eesmärk  
Koostöö arendamine strateegiliste partnerorganisatsioonidega. 

5. eesmärk  
Linna hallatavate asutuste väliskoostöö toetamine. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Vald-kond 

Arengu 
eesmärk Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise allikad Teostaja 

VÄLISSUHTLUS 
· Väliskoostööga kaasneva arengupotentsiaali maksimeerimine. 
· Partnerorganisatsioonidega aktiivse koostöö tegemine. 
· Arengukavast tulenevate tegevuste finantseerimisvajaduse sidumine rahvusvaheliste ja riiklike koostööorganisatsioonidega. 

· Koostöö arendamine strateegiliste partnerorganisatsioonidega. 
· Linna hallatavate asutuste väliskoostöö toetamine. 

Sõpruspäevade läbiviimine ja osalemine X X X X X X X 
LV, fondid, 
sponsorid Linnavalitsus 

Loomingukollektiivide reisid 
sõpruslinnadesse X X X X X X X 

LV, fondid, 
sponsorid Linnavalitsus 

Infomaterjalide valmistamine X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 

Rahvusvaheliste konverentside läbiviimine X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 

Rahvusvaheline koostöö  X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
Rahvusvaheline noorte ürituse läbiviimine 
ja osalemine  X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
Rahvusvaheline spordiürituse läbiviimine 
ja osalemine X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
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3.7 ETTEVÕTLUS JA TÖÖSTUS 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Kohtla-Järve on ettevõtlust soosiv, investeerijatele atraktiivne linn, tööstuse, transiidi 

ja turismi osakaal majanduses on suurenenud, on lisandunud uusi töökohti. 

 
Eesmärgid 
 
1. eesmärk  
Tööstuspiirkondade alade määratlemine. 

2. eesmärk  
Kohtla-Järve kõikide tootmisvõimaluste ja ressurside kaardistamine (INTERREGi 

programmist osavõtt). 

3. eesmärk  
Nii Eestis kui välismaal rohkema informatsiooni andmine ettevõtluse võimaluste 

kohta Kohtla-Järvel. 

4. eesmärk  

Kohtla-Järve tööstusala ümbersõidutee rekonstrueerimine suurtööstuse 

arendamiseks. 

5. eesmärk  
Turismiobjektide kaardistamine. 

6. eesmärk  
Noortele ja kooliõpilastele võimaluse andmine ettevõtluse kogemusõppeks mitme-

sugustes ettevõtlust propageerivates noorsoo-organisatsioonides (JCI Estonia, 

Junior Achievement jm). 

7. eesmärk  
Töö jätkamine sidemete loomiseks välismaa partnerlinnadega. 

8. eesmärk  
Abi ja toe andmine ettevõtluse arenduskeskusele BIZKON ja SA-le Ida-Virumaa  

Tööstusalade Arendus. 

9. eesmärk  
Täisealise töövõimelise elanikkonna ümberõppe korraldamine. 
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10. eesmärk  
Tingimuste loomine tegutsevate ettevõtete arenemiseks ja arendamiseks.  
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Vald-kond 

Arengu 
eesmärk Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise allikad Teostaja 

ETTEVÕTLUS JA TÖÖSTUS 
· Tingimuste loomine investeeringute sissetoomiseks. 
· Tööstusparkide loomine. 
· Töötuse vähendamine.  

Tööstusparkide detailplaneeringute 
koostamine (Järve, Käva) X  -  -  - X X X Fondid, LV 

Linnavalitsus, IVTAA 
SA  

Tööstusparkide detailplaneeringute KSH 
koostamine (Järve, Käva) X  -  -  - X X X Fondid, LV 

Linnavalitsus, IVTAA 
SA 

Järve tööstusala infrastruktuuri loomine   -  - X X X X X 
Fondid, 

erasektor IVTAA SA 

Järve tööstusala Käva osa juurdepääsuteede 
rekonstrueerimine   -  -  -  -  -  - X Fondid, LV 

Linnavalitsus, IVTAA 
SA  

Ettevõtluskonverentside läbiviimine X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, TTÜ 
Virumaa Kolledž, 
IVEK, IVTAA SA, 

Põlevkivi 
Kompetentsikeskus 

BIZKONi filiaali töö toetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 

Uuringute läbiviimine sademevee võrgustiku 
loomiseks tööstusaladel   -   -   -   -   - X X 

Fondid, 
erasektor Erasektor 

Elukestva õppe koolitussüsteemi 
arendamine  X X X X X X X 

Fondid, 
eraette-võtjad 

Linnavalitsus, TTÜ 
Virumaa Kolledž, 
erasektor, IVEK 

Kohalike tööstusettevõtete ja 
haridusasutuste ümarlaudade, koolituste ja 
õpitubade korraldamine  X X X X X X X 

Fondid, LV, 
TTÜ Virumaa 
Kolledž  

Linnavalitsus, TTÜ 
Virumaa Kolledž, 
IVEK, 
haridusasutused 
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Vironia kaubanduskeskuse laiendamine   - X X   -   -  -  - 
Fondid, 

erasektor Erasektor 

Kaubanduskeskuse ehitamine Ahtme 
linnaosas   - X X   -   -  -  - 

Fondid, 
erasektor Erasektor 

Põlevkiviõli tehase Petroter II ehitamine  X X   -   -   -   -   - VKG AS VKG AS 
Uue tuha märgprügila ehitamine X X   -   -   -   -   - VKG AS VKG AS 
Konveieri ehitamine Ojamaalt VKG AS 
territooriumile X   -   -   -   -   -   - VKG AS VKG AS 

Põlevkiviõli tehase Petroter III ehitamine    - X X   -   -   -   - VKG AS VKG AS 
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3.8 VALITSEMINE 
 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Halduse säästev ja optimaalne korraldus tagab omavalitsusele seadusega pandud 

kohustuste täitmise ja vastutuse kandmise ning selle kaudu elanikele kvaliteetse 

teenuse osutamise. 

 
Eesmärgid 
1. eesmärk  
Linnavalitsuse teenistuse ja linnaasutuste struktuuri funktsioonide täitmise 

optimeerimine. 

2. eesmärk  
Linnaasutuste juhtide ja ametnike järjepidev oskuste ja teadmiste parandamine. 

3. eesmärk  
Koostöö ning informatsiooni vahetamine linnaelanike, ettevõtjate, mittetulundus-

organisatsioonide, sõpruslinnade, omavalitsuste, riiklike institutsioonide ja teiste 

partneritega. 

4. eesmärk  
Läbirääkimised naaberomavalitsustega nende territooriumil asuvate väikeste 

linnaosade üleandmise üle. 

5. eesmärk  
Linnavolikogu otsuste avaldamine vene keeles. 

6. eesmärk  

Linnavalitsuse struktuuri korrastamine. 
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3.9 SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 
3.9.1 Alusharidus  
VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Lasteasutus võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse 

omandamist. Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide 

kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. 

 

Lasteasutuse töökorralduse aluseks on põhimõte, et lasteasutus toetab lapse 

perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse 

arvestamist. 

 

Kõikidele soovijatele on garanteeritud lasteaiakoht elukohajärgse linnaosa 

lasteasutuses. kus töötab pädev ja motiveeritud pedagoogide kaader ning on 

loodud lapsesõbralik õpi- ja kasvukeskkond. 

 

Lasteasutus on haridusasutus:  

1) kuhu laps tahab tulla, sest ta tunneb end seal hästi ja turvaliselt, saab 

aktiivselt ja loovalt tegutseda, mängida, õppida ja tegevust valida, tunneb 

eduelamusi; 

2)  kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, sest ta tunneb, et tema laps on seal 

oodatud ja õpetajale tähtis, ta teab, et lasteasutuses on tema lapsel turvaline 

olla ja seal loodud keskkond võimaldab lapse võimetekohast arengut; 

3) kus õpetaja tahab töötada, sest ta armastab lapsi ja arvestab nende 

isikupära, suudab olla lapsevanemale hea nõuandja, tahab end arendada ja 

tõsta oma professionaalsust; 

4) kus on hea mikrokliima, mis loob eeldused loominguliseks meeskonna-

tööks.  

Eesmärgid alushariduse korraldamisel aastatel 2007-2018 

 
1. eesmärk 
alushariduse kvaliteedi tagamine.  
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2. eesmärk  
pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate motiveeritud, pädevate ja koostööle 

orienteeritud pedagoogide töötamine lasteasutuses, täienduskoolituse 

tähtsustamine. 

3. eesmärk 
erivajadustega lastele arenguvõimaluste tagamine erirühmades või 

sobitusrühmades. 

4. eesmärk 
integratsiooniprotsesside edendamine, keelekümblusprogrammi toetamine ja 

laienemine, sealhulgas uute keelekümblusrühmade avamine. 

5. eesmärk 

lasteasutuste õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine, mis tagaks lapse eakohase 

ja huvikeskse arengu igas vanuserühmas, lasteasutuste hoonete ja territooriumide 

kehtivate nõuetega vastavusse viimine.  

6. eesmärk 

infrastruktuuriinvesteeringute tegemine uute lasteaiakohtade loomiseks ning 

koolieelsete lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks.  
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Vald-kond 

Arengu 
eesmärk Objektid  Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise 
allikad Teostaja 

ALUSHARIDUS 
Kvaliteetse ja võimetekohase alushariduse võimaldamine. 
Laste arengut toetava ning individuaalsust ja erivajadusi arvestava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine. 
Lasteasutuste omanäolisuse edasiarendamine. 
Lasteasutuste materiaalse baasi ajakohastamine. 
1. Kvaliteetse ja võimetekohase 
alushariduse võimaldamine.  X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
lasteaiad 

2. Laste arengut toetava ning 
individuaalsust ja erivajadusi arvestava 
õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine.  X X X X X X X 

LV, 
Fondid Linnavalitsus 

3. Lasteasutuste omanäolisuse 
edasiarendamine.  X X X X X X X 

LV, 
MISA, 
Fondid Linnavalitsus 

4. Lasteasutuste materiaalse baasi 
ajakohastamine X X X X X X X 

LV, 
Fondid Linnavalitsus 

Lasteaed Tuhkatriinu  

Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Punamütsike  

Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Rukkilill 
Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Tareke 

Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Pääsuke 
Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Kakuke 
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Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Lepatriinu 

Põhivara soetamine  -  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Karuke 
Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Buratino 
Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Aljonuška 
Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Muinasjutt 
Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Tuvike 
Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Kirju-Mirju 
Põhivara soetamine  -  -  -  -  - X X LV Linnavalitsus 
Lasteaed Väikemees 

Põhivara soetamine X  -  - X X X X LV Linnavalitsus 
 
 
 



KOHTLA-JÄRVE LINNA ARENGUKAVA 
SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 

  

 
KOHTLA-JÄRVE 

2014. A. 

98 

3.9.2 Põhikoolid ja gümnaasiumid, kutse- ja kõrgharidus 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Kohtlajärvelane on loov, oma õppimist ise juhtiv, refleksioonivõimeline ja motiveeritud 

õppija.  

 
Eesmärgid põhihariduse ja üldkeskhariduse korraldamisel aastatel 2007-2018 

1. eesmärk  
Hariduse kvaliteedi tagamine. 

2. eesmärk  

Avatud haridussüsteemi loomine.  

3. eesmärk  
Heal tasemel pedagoogide kaadri hoidmine ning täienduskoolituse tähtsustamine. 

4. eesmärk 

Infotehnoloogia ulatuslikum rakendamine koolides. 

5. eesmärk  
Võimetekohase hariduse kättesaadavuse tagamine. 

6. eesmärk  

Sotsiaaltöö arendamine koolinoorte asotsiaalsuse ja kuritegevuse vältimiseks. 

7. eesmärk  
Lõimumisprotsesside edendamine (sh keelekümblus). 

8. eesmärk  

Eri tasemete õppeasutuste koostöösüsteemi arendamine. 

 

Eesmärgid kõrg- ning kutseõppeasutuste võrgustiku loomisel aastatel 2007-2018  

1. eesmärk  

Regionaalse kompetentsikeskuse väljaarendamine TTÜ Virumaa Kolledži baasil.  

2. eesmärk  
Teise Ida- Virumaa  kutsehariduskeskuse loomise toetamine.  

3. eesmärk  
Meditsiinilise hariduse arengu toetamine Kohtla-Järve linna territooriumil. 
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Tegevused strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 

1. Linna haridusasutuste võrgu korrastamine, lähtudes nii piirkondlikkuse kui 

funktsionaalsuse põhimõttest. 

2. Kohtla-Järve põhikoolid ja gümnaasiumid peavad olema avatud uutele 

ideedele ja meetoditele, mis leiavad kajastamist riigi tasandil kujundatavas 

haridusstrateegias ning koolide arengukavades. 

3. Investeeringute tegemine koolide materiaalse baasi parandamiseks. 

4. Turvalise õpikeskkonna kujundamine. 

5. Plaanipärase täienduskoolituse ja ümberõppe korraldamine koolijuhtidele ja 

personalile.  

6. Koolides aineõpetajate täienduskoolituse planeerimise süsteemi välja-

töötamine. 

7. Linnapoolse tähelepanu osutamine venekeelsete koolide eesti keele 

õpetajatele ja aineõpetajatele, kes saaks eestikeelset aineõpet venekeelses 

koolis läbi viia. Tähelepanu pööramine vajaliku kvalifikatsiooniga pedagoogide 

leidmisele, tagamaks kvaliteetne riigikeele õpe ja aineõpe eesti keeles. 

8. Õpetajate kindlustamine korteriga, meelitamaks linna noori spetsialiste. 

9. Koolide varustamine tänapäevase infotehnoloogiaga, mille kasutamine mitme-

kesistab õppeprotsessi ja õpetamismeetodeid, pakkudes tuge süsteemse 

mõtlemise ja infotöö oskuste kujundamisel.  

10. Erivajadustega lapse huvidest lähtudes üldhariduslikes koolides tugi-

süsteemide arendamine, tasandus- ja kasvatusraskustega õpilaste klasside 

avamine, vajaduse korral õppe korraldamine individuaalse õppekava järgi. 

Psühholoogilise, sotsiaalse, logopeedilise ja eripedagoogilise abi tagamine. 

Erisuguseid õppevorme kasutades arenguvõimaluse pakkumine ka 

võimekamatele lastele. 

11. Keskhariduse eksternina ja õhtuses õppevormis saamise võimaluste 

tähtsustamine linna tasandil. 

12. Koostöös kõrg- ja kutsehariduse õppeasutustega kutsesuunitluskava 

rakendamine, mis aitaks koolilõpetajaid elukutsevalikus. 

13. Koolide projektitegevuse toetamine. 
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14. Eri rahvuskogukondade initsiatiivi toetamine üldhariduskoolides rahvus-

kultuuride tutvustamisel. 

15. Kakskeelse hariduse tagamiseks varase ja hilise täieliku või osalise keele-

kümbluse rakendamine venekeelsetes koolides. 

16. Püsiva koostöövõrgustiku algatamine üldhariduskoolide, huvikoolide, noorte-

keskuse, linnavalitsuse haridusspetsialistide, sotsiaalabikeskuse, noorsoo-

politsei, alaealiste komisjoni, kutseõppeasutuste ning teiste lastega tegelevate 

institutsioonide vahel, vältimaks vähemvõimekate õpilaste eemaletõrjumist 

haridussüsteemist. 

17. Kohtla-Järve linnas lisavõimaluste loomine hariduse omandamiseks ja isiksuse 

arenguks huvikoolides, pikapäevarühmades, koolide juures tegutsevates 

ringides. 

18. Meditsiinilise hariduse ümberkorraldamise toetamine meie linna territooriumil, 

luues paremaid tingimusi õppimiseks ja praktika läbimiseks. 

19. Vahtra Põhikool lõpetab 2011 aastal tegevuse.  

20.  Aastal 2011-2014 toimub koolivõrgu optimeerimine. Aastateks 2013/2014 on 

koolivõrk korrastatud järgmiselt: Ahtme linnaosas tegutsevad Ahtme 

Gümnaasium (1.-12. klassid + keelekümblusklassid), Tammiku Põhikool (1.-9. 

klassid + keelekümblusklassid) ja Ühispõhikool (eesti ja vene osakonnad + 

keelekümblusklassid). Järve linnaosas tegutsevad Järve Vene Gümnaasium 

(7.-12. klassid), Järve Gümnaasium (1.-12. klassid), Täiskavanute 

Gümnaasium, Slaavi Põhikool (1.-9. Klassid + keelekümblusklassid), Kesklinna 

Põhikool (1.-9. klassid) ja Erakool Intellekt (1.-9.klassid). 

21.  Näha ette Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi baasil Ida-Viru maakonna 

keskregiooni ühise eestikeelse gümnaasiumi loomise võimalus. 

22. Kaalutleda Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekut riigigümnaasiumi  

loomise kohta. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Vald-kond 

Arengu 
eesmärk Objektid Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise 
allikad Teostaja 

PÕHIKOOLID JA GÜMNAASIUMID, KUTSE- JA KÕRGHARIDUS 
Võimaldada igale õpilasele võimetekohane haridus. 
Aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab kaasa ühiskonna arengule. 
Jätkata turvalise õppekeskkonna arendamist. 
Koolivõrgu optimeerimine.  
Üleminek osalisele eestikeelsele aineõppele gümnaasiumiastmes. 

Projektides osalemine X X X X X X X 

LV, 
HTM, 

Fondid 
Linnavalitsus, 

koolid 

Koolitus X X X X X X X LV,HTM 
Linnavalitsus, 

HTM 

Keelekümbluse arendamine X X X X X X X 

LV, 
HTM, 
MISA 

Linnavalitsus, 
Koolid 

Eesti keelne aineõpetamine 
gümnaasiumis X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
Koolid 

Õpikeskkonna toetamine X X X X X X X LV, HTM Linnavalitsus 

Õppetegevuse korraldamine X X X X X X X LV, HTM Linnavalitsus 
Õpikute soetamine X X X X X X X HTM HTM 

IT arendamine X X X X X X X 
LV, 

fondid Linnavalitsus 
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium (Kohtla-Järve, Katse t 2)  

Põhivara soetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium (Kohtla-Järve, Järveküla tee 39)  

Põhivara soetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Kesklinna Põhikool (Kohtla-Järve, Pärna 20) 
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Põhivara soetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Slaavi Põhikool (Kohtla-Järve, Pärna 49)  
Põhivara soetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Ahtme Gümnaasium (Kohtla-Järve, Altserva 6, Sõpruse 33)  

Põhivara soetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Tammiku Põhikool (Kohtla-Järve, Puru tee 39a) 

Põhivara soetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Maleva Põhikool (aastani 2013 Ühisgümnaasium) (Kohtla-Järve, Maleva 4)  

Põhivara soetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium (Kohtla-Järve, Tuuslari 17)  

Põhivara soetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Kohtla-Järve Erakool Intellekt (Kohtla-Järve, Outokumpu 11)  

Põhivara soetamine X X X X X X X 
KJ 

Erakool 

Kohtla-Järve 
Erakool 
Intellekt 

Põlevkivi Kompetentsikeskus  

Põlevkivi Kompetentsikeskuse tegevuse 
arendamine X X X X X X X 

TTÜ 
Virumaa 
Kolledž, 
fondid 

TTÜ Virumaa 
Kolledž 
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3.9.3 Huviharidus  

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018  

Kohtla-Järve huvikoolid on turvalised, õppijasõbralikud, traditsioonidega ja kaas-

aegsete vahenditega varustatud huvikoolid, kus on tagatud huviharidus kõigile linna 

noortele, kus on hoitud õpetuse taseme kõrge kvaliteet, ning kus on väärtustatud 

õpilase isiksus, tema loovuse areng.  

Eesmärgid 
1. eesmärk  
Koostöö suurendamine huvihariduse valdkonnas. 

2. eesmärk  

Vahendite kasutamine arengukava prioriteetide kohaselt.  

3. eesmärk  
Huvikoolidele lisafinantseerimisallikate leidmine.  

4. eesmärk  

Linna kultuurielu sündmuste toetamine, nende jätkusuutlikkuse tagamine.  

5. eesmärk  
Huvihariduse positiivse maine tõstmine ja kajastamine. 

6. eesmärk  
Konkurentsivõimelise huvihariduse tagamine. Noorte loominguks ja enese-

arendamiseks mitmekesiste võimaluste loomine.  

7. eesmärk  
Ahtme Kunstide Kooli, Koolinoorte Loomemaja hoonete ja Kohtla-Järve Kunstide 

Kooli aula renoveerimine.  

8. eesmärk  
IT võimaluste täiustamine ja maksimaalne rakendus. 

9.eesmärk 
Lõimumistegevuse korraldamine Huvikoolide erinevate kultuurikavade rakendamise 

kaudu. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Objektid Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise 
allikad Teostaja 

Huvikoolid, huviharidus  
· Võimaluste loomine noore inimese isiksuse mitmekülgseks arendamiseks. 
· Noore inimese toetamine arendades temas oskusi, mis aitavad kujuneda härsti toimetulevaks ühiskonna liikmeks. 
· Loovisikutele ja pedagoogidele turvalise arendava ja tänapäevase töökeskkonna loomine.  
· Loomingu kui eluviisi väärtustamine ja tunnustamine. 

Võimaluste loomine noorte inimese 
isiksuse mitmekülgseks arendamiseks X X X X X X X 

LV, 
fondid 

Linnavalitsus 

Noorte inimese toetamine arendades 
tema oskusi, mis aitavat kujuneda 
toimetavaks ühiskonna liikmeks X X X X X X X 

LV, 
fondid Linnavalitsus 

Loomingu kui eluviisi väärtustamine ja 
tunnustamine X X X X X X X 

LV, 
fondid Linnavalitsus 

Ahtme Kunstide Kool 

Põhivara soetamine X  -  - X X X X 
LV ,riik, 
fondid LV, AKK 

Kohtla-Järve Kunstide kool 

Põhivara soetamine X  -  - X X X X 
LV, riik, 
fondid LV, KJKK 

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja 

Põhivara soetamine  -  -  - X X X X 
LV, riik, 
fondid LV, KJKL 
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3.9.4 Noorsootöö valdkond 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Noorsootöö linnas põhineb noorsootööorganisatsioonidel, mis teevad omavahel 

koostööd ja esindavad noorte huvisid kõikides elusfäärides. Kohtla-Järve pakub 

noortele inimestele võimalusi igakülgseks arenemiseks. Linna noortel on aktiivne 

linnakodanikuhoiak. On loodud kõik eeldused noorte plaanide realiseerimiseks. On 

tagatud võimalused vaba aja mitmekülgseks veetmiseks.  

Võimaluste tagamine noorte eneseteostuseks ja -määramiseks kvaliteetse noor-

sootöö kaudu.  

 

Eesmärgid 
1. eesmärk  
Linna noorsoopoliitika kujundamine. 

2. eesmärk  
Noorsootöö prioriteetide määramine.  

3. eesmärk  
Noorsootöö struktuurse arengu tagamine.  

4. eesmärk  
Kohtla-Järve noorsootöö programmi koostamine.  

5. eesmärk  
Võimaluste tagamine noorte eneseteostuseks ja -määramiseks kvaliteetse noor-

sootöö kaudu.  

6. eesmärk  
Noorte eneseteostust soodustava keskkonna kujundamine. 

7. eesmärk  

Noorsootöö teenuste kättesaadavust ning noorte kaasatust suurendavate infra-

struktuuriinvesteeringute tegemine.  

8. eesmärk  
Projektitöö arendamine (sh rahvusvaheline projektitöö).
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Vald-kond 

Arengu 
eesmärk Alaosad 

Tege-
vused 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise allikad Teostaja 

NOORSOOTÖÖ 
ERINOORSOOTÖÖ 
· Kohaliku omavalitsuse, tulundus- ja mittetulundussektori koostöö tõhustamine noorsootöö toetamisel linnas. 
· Võimaluste loomine noore inimese isiksuse mitmekülgseks arendamiseks. 

Noorsootöö projektides osalemine X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 

Noorsootöö ürituste läbiviimine X X X X X X X LV, riik Linnavalitsus 
Teavitamise ja nõustamise süsteemi 
toetamine X X X X X X X 

LV, Fondid, 
Maavalitsus Linnavalitsus 

Kurtna Noortelaagri põhivara soetamine X X X X X X X 

Kurtna 
Noorte-
laager 

Kurtna 
Noortelaager 

Noortekeskuse arendamine Järve 
linnaosas X X X X X X X fondid Linnavalitsus 
Erinoorsootöö valgustamine meedias 
(ajakirjandus, Internet, tele- ja 
raadiosaated) X X X X X X X LV Linnavalitsus 
SpetsIaalselt sihtgrupile suunatud 
tegevuste korraldamine (loengud, 
tänavatöö, muud üritused) X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 

Nõustamisteenuste kättesaadavuse 
parandamine 

X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Üritused riskigruppi kuuluvatele noortele 
ja nende peredele sotsiaal- ja 
psühholoogilise abi osutamiseks X X X X X X X LV, fondid Noortekeskus 
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Noorsootöö koolitus, täiendus- ja umberõppe 

Täiendus- ja ümberkoolitus 
koolijuhtidele, pedagoogidele, noorsoo-
töötajatele ja vanematele X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 

Noorte tervistav ja arendav puhkus 
Kurtna noortelaagri personali 
koolitamine ja muud koolitused X X X X X X X LV, riik 

Linnavalitsus, 
riik 

Laagrite korraldamine (päevalaagrid, 
spordilaagrid) ja nende tegevuse 
toetamine X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 

Projektilaagrite tegevuse arendamine ja 
toetamine  X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
AIDSi ja HIVi vastaste, narkomaania, 
alkoholismi ning kuritegevuse ära-
hoidmisega seotud ürituste läbiviimine X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 

Tervislikku eluviisi propageerivad 
üritused X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 

Rahvusvaheline noorsootöö 
Keeleprojektide algatamine, toetamine ja 
elluviimine X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
fondid 

Rahvusvaheliste projektide algatamine 
koostöövõrgu kaudu X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
fondid 

Linna noorte osalus rahvusvahelistes 
projektides linna territooriumil kui ka 
väljaspool X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
fondid 

Rahvusvaheliste noorsootööprojektide 
toetamine ja elluviimine nii linnas kui ka 
välismaal X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
fondid 

Noorsootöö struktuurid ja noorte osalus 

Noorte omaalgatuse toetamine (sh 
projektide kaudu) X X X X X X X LV, riik 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 

Ülelinnaliste noorsootöö seminaride ja 
konverentside läbiviimine) X X X X X X X 

LV, riik, 
fondid 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 
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Kohtla-Järve Noortekeskus 

Vabatahtlikke liikumise toetamine ja 
arendamine X X X X X X X 

LV, riik, 
fondid 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 

Noorte vabaaja sisustamise võimaluste 
laiendamine ja arendamine.  X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
Noortekeskus 

Teavitamise- ja karjääri nõustamise 
professionaalse teenuse käivitamine 
Noortekeskuses. Karjäärinõustaja 
teenuse tasumine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Aastaplaani ürituste ja sündmuste 
korraldamine (koolitused, aktsioonid, 
seminarid, infoüritused, kalendri- ja 
riigipäevad – Halloween, Jõulud, Uus 
Aasta, Sõbrapäev, Eesti iseseisvuspäev, 
Euroopa päev jne.)  X X X X X X X 

LV, riik, 
fondid Noortekeskus 
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3.9.5 Kultuurivaldkond 

Kohtla-Järve on kultuuriloojate ja -tarbijate linn, kus sihtgruppide vajadusi arvestav 

mitmekülgne ja aktiivne kultuuritegevus toimub aasta ringi. Kohtla-Järve linnal on 

välja kujunenud maineüritused, mis on leidnud tunnustust ja avalikustamist ka 

väljaspool linna piire. On loodud mitmekülgsed võimalused kultuurialaseks koos-

tööks linna avaliku, era- ja kolmanda sektori vahel. Linna kultuurielu korraldamisel 

arvestatakse linna kogukonna eneseteostust ja loovuse arengut. 

 
Eesmärgid 
1. eesmärk  
Koostöö suurendamine kultuurivaldkonnas. 

2. eesmärk  
Vahendite kasutamine arengukava prioriteetide kohaselt.  

3. eesmärk  
Kultuurile lisafinantseerimisallikate leidmine.  

4. eesmärk  
Kultuuri abil linlaste identiteedi toetamine ja kujundamine. 

5. eesmärk  
Linna kultuurielu sündmuste toetamine, nende jätkusuutlikkuse tagamine.  

6. eesmärk  
Linna kultuurivaldkonda hõlmava arengu toetamine. 
7. eesmärk  
Kultuurielu positiivse maine kajastamine ja tõstmine. 
8. eesmärk  
Kaaslinlastel harjumuse kujundamine külastada linna kultuurisündmusi-üritusi. 
9. eesmärk  
Olemasolevate ruumide tõhusam kasutamine loomingu eksponeerimiseks. 
10. eesmärk  
Rahvapargi väljaarendamine. 
11. eesmärk  

Keskraamatukogu projekteerimise alustamine. 
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12. eesmärk  

Linnagalerii  remontimine. 

13. eesmärk  
Rahvakultuuri väärtustamine ja loomekollektiivide toetamine. 

14. eesmärk  

Rahvusvahelise koostöö jätkamine sõprus- ja partnerlinnadega. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise allikad Teostaja 

KULTUURI VALDKOND 
· Loovisikutele, linna kultuuriinstitutsioonidele, kultuuritöötajatele ja pedagoogidele turvalise, arendava ja tänapäevase töökeskkonna 
loomine. 

· Loometegevusele väljundi kindlustamine, teoste ning teabe tagamine. 
· Loomingu kui eluviisi väärtustamine ja tunnustamine. 

· Kohtla-Järve linna teadvustamine kultuurisõbraliku linnana. 

Loovisikutele tänapäevase töökeskkonna 
loomine X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 

Loometegevusele väljundi kindlustamine X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 

Loomingu kui eluviisi väärtustamine ja 
tunnustamine X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
Linna teadvustamine kultuuri sõbraliku 
linnana X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse 
rekonstrueerimise  projekteerimine ja 
ehitamine X X X X  -  -  - LV, fondid Linnavalitsus 

Laste raamatukogu hoone renoveerimine X  -  - X X  -  - LV, fondid Linnavalitsus 
Põlevkivi muuseumi uue ekspositsiooni 
loomine  X  -  - X X  -  - LV, fondid Linnavalitsus 

Järve raamatukogu uue hoone ehitamine  -  -  -  -  -  - X LV, fondid Linnavalitsus 
Kultuuriasutuste hoonete tehnosüsteemide 
kaasajastamine X  -  - X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
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Kultuuriasutuste hoonete 
energoefektiifsuse tõstmine X  -  - X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
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3.9.6 Spordivaldkond 

VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Kohtla-Järve linna spordi arengukava loob erisuguste vajadustega elanikegruppidele 

tingimused ja vajadused spordihuvi realiseerimiseks. Spordi ja liikumisharrastuse 

edendamine Kohtla-Järvel teenib eelkõige tema elanike heaolu ja elukvaliteedi 

huve, on suunatud otseselt inimeste tervise tugevdamisele. 

 
Eesmärgid 
1. eesmärk  

Laste- ja noortespordi rahastamise süsteemi arendamine. Kaasa-aitamine väikeste 

spordiklubide ühendamisel suuremateks ja teovõimelisemateks klubideks.  

2. eesmärk  

Traditsiooniliste spordiürituste korraldamise jätkamine ning uute rahvusvaheliste ja 

üleriigiliste ürituste algatamine.  

3. eesmärk  

Kõigil Kohtla-Järve klubide treeneritel on erialane kutsekvalifikatsioon.  

4. eesmärk  

Parimate tingimuste loomine tippspordiga tegelemiseks. Spordistipendiumide 

väljaandmine, paremate sportlaste ja treenerite autasustamine.  

5. eesmärk  
Noorte huvi suurendamine sportimise vastu koolispordi kaudu. Spordiklubide ja 

koolide koostöö arendamine. 

6. eesmärk  

Üldhariduskoolide spordibaaside renoveerimine. Tervete eluviiside ja spordi propa-

geerimine. Investeeringute kindlustamine spordirajatiste renoveerimiseks. 

7. eesmärk  

Munitsipaalhalduses olevate spordirajatiste rahastamine, investeeringute 

suurendamine spordirajatiste renoveerimiseks. 
8. eesmärk  

Järve linnaossa Linna Järve Spordi- ja Tervisekeskuse projekteerimine ja ehitamine. 

9. eesmärk  
Spordi- ja üritusturismi arendamine. 

10. Eesmärk 

Tennisekeskuse projekteerimine ja ehitamine. 
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11. Eesmärk  

Kohtla-Järve Spordikeskuse staadioni remont.  
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise allikad Teostaja 

SPORDI VALDKOND 
· Laste- ja noortespordi rahastamise süsteemi arendamine. Kaasaaitamine väikeste spordiklubide ühendamisel suuremateks ja 
teovõimelisemateks klubideks. 
· Traditsiooniliste spordiürituste korraldamise jätkamine ning uute rahvusvaheliste ja üleriigiliste ürituste algatamine.  

· Eesmärgini jõudmine, kus kõigil Kohtla-Järve klubide treeneritel on erialane kutsekvalifikatsioon.  
· Parimate tingimuste loomine tippspordiga tegelemiseks. Spordistipendiumide väljaandmine, paremate sportlaste ja treenerite 
autasustamine. 
· Noorte huvi suurendamine sportimise vastu koolispordi kaudu. Spordiklubide ja koolide koostöö arendamine.  

· Üldhariduskoolide spordibaaside renoveerimine. Tervete eluviiside ja spordi propageerimine. Investeeringute kindlustamine 
spordirajatiste renoveerimiseks.  
· Järve Tervise-ja Spordikeskuse projekteerimine ja ehitamine. 
· Tennisekeskuse projekteerimine ja ehitamine. 
· Spordi- ja üritusturismi arendamine. 
Spordiüritused X X X X X X X LV, Fondid Linnavalitsus 
Koolispordi toetamine X X X X X X X LV, Fondid Linnavalitsus 
Paremate sportlaste ja treenerite 
autasustamine X X X X X X X LV, Fondid Linnavalitsus 
Spordimeisterlikkuse tõstmine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Noortespordi toetus X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Järve Gümnaasiumi staadioni 
rekonstrueerimine  -  - X X  -  -  - LV, Fondid Linnavalitsus 

Spordi tn 4 staadioni rekonstrueerimine  -  -  -  X X X  - LV, Fondid Linnavalitsus 
Spordiasutuste hoonete tehnosüsteemide 
kaasajastamine X  -  - X X X X LV, Fondid Linnavalitsus 
Spordiasutuste hoonete energoefektiifsuse 
tõstmine X  -  - X X X X LV, Fondid Linnavalitsus 
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3.9.7 Sotsiaalhoolekanne  
VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 

Tähtsaks teguriks sotsiaalhoolekande planeerimisel on linna rahvastiku vanuseline 

jaotus. Kuna linna elanikkond väheneb, on karta lähemas tulevikus, et praegune 

töötavate elanike ja pensionäride suhe muutub veelgi halvemaks. 

 

Sotsiaalhoolekandesüsteemi järkjärguline väljaarendamine 2016. a peab tagama 

isiku ja perekonna toimetulekuraskuste vältimise, kõrvaldamise või kergendamise 

abi osutamisel ning üksikisikutele ja sotsiaalsete erivajadustega inimestele 

turvalisuse, arengu ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamise. 

 

Eesmärgid 
1. eesmärk  
Riiklike sotsiaalhoolekandeprogrammide elluviimine Kohtla-Järve haldus-

territooriumil. 

2. eesmärk  
Finantsiliste vahendite leidmine sotsiaaltöötajate täienduskoolituseks. 

3. eesmärk  
Koostöös maakonnaga lahenduse leidmine lisalastekodukohtade loomiseks ka neile 

lastele, kes on pärit narkomaanide perest ja on HI-viiruse kandjad või juba haiged. 

4. eesmärk  
Mitteriiklike organisatsioonidega koostöö jätkamine hoolekande alal. 

5. eesmärk  

Hooldus- ja asendusperede süsteemi ühisürituste läbiviimine, perede motiveerimine 

võtta hooldusele vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi; hooldusperede toetamine. 

6. eesmärk  
Rahaliste vahendite leidmine, et korrastada linnatänavate kõnniteed ja muuta nad 

läbitavamaks invaabivahendeid kasutavatele inimestele. 

7. eesmärk  
Sotsiaalala- ja sotsiaaltöötajate võrgustiku loomine sotsiaalsete probleemide 

vältimiseks ja leevendamiseks. 
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8. eesmärk  

Koostöös riigi ja tööturuametiga töötute aktiviseerimiskeskuse väljaarendamine, mis 

korraldaks töötutele ajutist tööd ja väljaõpet.  

9. eesmärk 
Vanemaealiste linnaelanike ühiskondlikule elule kaasamine, aktiivsele vananemisele 

kaasaaitamine. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Objektid Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise allikad Teostaja 

SOTSIAALHOOLEKANNE 
· Kliendikeskne lähenemisviis teenuste osutamisel ja administreerimisel. 
· Nende teenuste arengu eelistamine, mis on suunatud elanike ühiskonnaelus igakülgse osalemise tagamisele ning mis võimaldavad 
vältida ööpäevaringsele institutsionaalsele hooldusele sattumist. 
· Hoolekande eri sihtgruppide iseseisva toimetuleku igakülgne toetamine. 
· Oma eluga iseseisva toimetuleku toetamiseks minimaalselt vajalike teenuste olemasolu tagamine. 
· Sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine kõikides linnaosades. 
Linna elanike toetuste fondi arendamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
Lastekodu kasvandike suvepuhkuse 
toetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
LASTE HOOLEKANNE 

Väljaspool bioloogilist perekonda elava lapse abistamine 
Hooldusperede väljaõpetamine, 
koolitamine ja nõustamine riigieelarve 
vahenditest X X X X X X X Riik SHKK 
Hooldusperede toetamine rahaliste 
vahenditega  X X X X X X X Riik SHKK 
Töös probleemsete lastega eesmärgiks 
seadmine laste mured kiiresti välja 
selgitada ning lahendada X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Hooldusperede infobaasi 
väljaarendamine X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Rehabilitatsioonitöö väljaarendamine ja 
rehabilitatsioonivõimaluste leidmine 
narkosõltuvuses olevatele lastele X X X X X X X 

LV, riik, 
fondid Linnavalitsus 

PUUDEGA INIMESTE HOOLEKANNE 

Puudega inimestele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamine. 
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Linna ühiskondlike hoonete, tänavate, 
ühissõidukite jm puudega inimese 
sõbralikumaks muutmine X X X X X X X LV, fondid Linnavalitsus 
Iseseisva toimetuleku toetamine, et 
vajataks võimalikult vähe kõrvalist abi X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Koostöös Puuetega Inimeste Koja ning 
teiste invatranspordiga seotud puudega 
inimeste organisatsioonidega 
invatransporditeenuse arendamine ning 
teenuse osutamise kriteeriumide ja korra 
väljatöötamine X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Avalikkuse tähelepanu juhtimine 
puudega inimeste piiratud võimalustele 
ühiskonnaelus osaleda X X X X X X X LV, fondid 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Koostöös kolmanda sektoriga 
päevateenuse väljaarendamine raske ja 
kerge vaimupuudega ning liitpuudega 
inimestele X X X X X X X 

LV, fondid, 
riik 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Koostöös kolmanda sektoriga ajutise 
päeva- ja ööpäevahoiuteenuse 
arendamine raske ja sügava 
vaimupuudega täiskasvanutele  X X X X X X X 

LV, riik, 
fondid 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Puudega inimeste avatud tööhõivesse 
integreerimise toetamine, rahva 
teadlikkuse tõstmine puudega inimestest X X X X X X X Riik, LV 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu 
teenuste arendamine X X X X X X X 

Riik, LV, 
fondid 

Linnavalitsus, 
Vanurite 

Hooldekodu 
VANURITE HOOLEKANNE 
Vanurite hoolekandes lähtuda eelkõige Eesti vanuripoliitika põhialustest põhimõttel “Ühiskond  kõigile”. 
Eakatele õiguste tagamine: õigus saada 
väärikalt koheldud, eluruumiõigus, õigus 
võtta osa kultuurielust, täiendada 
teadmisi ning rääkida kaasa ühiskonna 
asjades X X X X X X X LV, Fondid 

Linnavalitsus, 
SHKK 
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Eakatele võimaluste loomine iseseisvaks 
toimetulekuks ning emotsionaalseks 
heaoluks, kaasaaitamine sobiva 
elukeskkonna loomisel X X X X X X X LV, Fondid 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Teenuste osutamine eelkõige neile 
eakatele, kellel on hinnatud teenuse 
vajadus, kuid puudub seadusjärgne 
hooldaja-ülalpidaja; nende teenuste 
arendamine X X X X X X X LV, Fondid 

Linnavalitsus, 
SHKK 

Vanurite hooldekodu põhivara soetamine X  -  - X X X X LV, fondid 
Linnavalitsus, 

SHKK 
SOTSIAALHOOLEKANNE 
Sotsiaalmaja (Järveküla tee 17) põhivara 
soetamine X  -  - X X X X LV SHKK 
Lastekodu põhivara soetamine X  -  -  -  -  - X LV Linnavalitsus 
TERVISHOID 

Perearstikeskuse ehitamine Ahtme 
linnaosas  -  -  -  - X X  - 

Ahtme pere-
arstikeskus 

OÜ 

Ahtme pere-
arstikeskus 

OÜ 
Ida-Viru Keskhaigla aktiivravikompleksi 
ehitamine ja arendamine X X  -  - X X X IVKH, riik  IVKH 

Ida-Viru Keskhaigla territooriumi, Tervise 
tn 1, sadeveekanalisatsiooni 
ühendamine linna 
sadeveekanalisatsiooniga X  -  -  -  -  -  - 

Fondid, SA 
IVKH, OÜ 

Järve 
Biopuhastus 

SA Ida-Viru 
Keskhaigla, 
OÜ Järve 

Biopuhastus 
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3.9.8 Lõimumine 
VISIOON VALDKONNAST AASTAKS 2018 
Kohtla-Järve linn on oma elanike lõimumist soodustav omavalitsus, mis teadlikult ja 

sihipäraselt, riigi ja kolmanda sektori osalusel ja kaasabil toetab mitmekultuurilise, 

mitmekesise, avatud ja turvalise elukeskkonna toimimist, pakkudes oma elanikele tuge 

ja abi lõimumisel Eesti ühiskonnas.  

 
Eesmärgid  

 
1. eesmärk  
Lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, on loodud eesti keele omandamise võimalused 

eakohasel tasemel ja viisil koolieelsetes lasteasutustes. 

2. eesmärk  

Põhikooli lõpetanud valdavad eesti keelt tasemel, mis on vajalik Eestis haridustee 

jätkamiseks ja ühiskonnas toimetulekuks.  

3. eesmärk  
Üldkeskhariduse omandanud noor valdab eesti keelt tasemel, mis on vajalik haridustee 

jätkamiseks või tööleasumiseks Eestis ja ühiskonnas toimetulekuks. 

4. eesmärk 
Muukeelsetel elanikel on võimalik oma emakeelt ja kultuuri tundma õppida, sellega 

tegeleda ja oma etnilis-keeleline identiteet säilitada ning seda tutvustada. 

5. eesmärk  
Eri rahvusest noortele ja täiskasvanutele on loodud võrdsed õpi- ja eneseteostus-

võimalused väljaspool formaalharidussüsteemi. 

6. eesmärk  

Munitsipaalasutuste töötajatele on loodud võrdsed konkurentsivõimalused keele- ja 

täiendõppe arendamise abil. 

7. eesmärk  
On loodud võimalused täiskasvanud uusimmigrantide lõimumiseks ühiskonnas. 

8. eesmärk  

Muukeelsed elanikud on kaasatud otsustusprotsessidesse võrdsetel alustel. 
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9. eesmärk 

Paranenud on elanike, sealhulgas ametnike teadlikkus lõimumisest ja sellega seotud 

valdkondadest. 

10. eesmärk 
Omavalitsuse haldusvõimekuse tõstmise kaudu avalike teenuste osutamisel eri 

emakeelega inimestele on loodud lõimumist toetav keskkond kohalikul tasandil. 

11. eesmärk 
Elanikkonna teabevälja ühisosa on suurenenud. 

12. eesmärk 

On olemas ülevaade lõimumise edenemisest ning tagatud lõimumiskava tõhus ja 

asjatundlik elluviimine. 
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Tegevuskava aastateks 2012-2018 

Aastad 
Valdkond 

Arengu 
eesmärk Objektid Tegevus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finantsee-
rimise 
allikad Teostaja 

LÕIMUMINE 
         Lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, on loodud eesti keele omandamise võimalused eakohasel tasemel ja viisil koolieelsetes 
lasteasutustes
         Põhikooli lõpetanud valdavad eesti keelt tasemel, mis on vajalik Eestis haridustee jätkamiseks ja ühiskonnas toimetulekuks
         Üldkeskhariduse omandanud noor valdab eesti keelt tasemel, mis on vajalik haridustee jätkamiseks või tööleasumiseks Eestis ja 
ühiskonnas toimetulekuks
         Muukeelsetel elanikel on võimalik oma emakeelt ja kultuuri tundma õppida, sellega tegeleda ja oma etnilis-keeleline identiteet 
säilitada ning seda tutvustada
         Eri rahvusest noortele ja täiskasvanutele on loodud võrdsed õpi- ja eneseteostusvõimalused väljaspool formaalharidussüsteemi
         Munitsipaalasutuste töötajatele on loodud võrdsed konkurentsivõimalused keele- ja täiendõppe arendamise abil
         On loodud võimalused täiskasvanud uusimmigrantide lõimumiseks ühiskonnas
         Muukeelsed elanikud on kaasatud otsustusprotsessidesse võrdsetel alustel 
         Paranenud on elanike, sealhulgas ametnike teadlikkus lõimumisest ja sellega seotud valdkondadest
         Omavalitsuse haldusvõimekuse tõstmise kaudu avalike teenuste osutamisel eri emakeelega inimestele on loodud lõimumist 
toetav keskkond kohalikul tasandil
         Elanikkonna teabevälja ühisosa on suurenenud
         On olemas ülevaade lõimumise edenemisest ning tagatud lõimumiskava tõhus ja asjatundlik elluviimine
1. Lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, on loodud eesti keele omandamise võimalused eakohasel tasemel ja viisil koolieelsetes 
lasteasutustes 

1.1. Koolieelsetes lasteasutustes 
õppetegevuse korraldamise, 
õppematerjalide ja -vahendite soetamise 
toetamine X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

1.2. Keelekümblusprogrammiga liitunud 
koolieelsete lasteasutuste toetamine 
keelekümblusprogrammile vastava 
keskkonna loomisega X X X X X X X HTM Linnavalitsus 
1.3. Eesti keele kui teise keele õppe 
toetamine koolieelsetes lasteasutustes X X X X X X X HTM Linnavalitsus 
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1.4. Koolieelsete lasteasutuste 
nõustamise toetamine X X X X X X X HTM Linnavalitsus 
1.5. Pedagoogide motiveerimine, sh 
ühisürituste, õppekäikude, eesti 
kultuuriga tutvumise korraldamine X X X X X X X HTM Linnavalitsus 
2. Põhikooli lõpetanud valdavad eesti keelt tasemel, mis on vajalik Eestis haridustee jätkamiseks ja ühiskonnas toimetulekuks 
2.1. Keelekümblusprogrammiga liitunud 
koolide toetamine 
keelekümblusprogrammile vastava 
keskkonna loomisega X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

2.2. Osaliselt eestikeelse aineõppe 
sisseviimise toetamine põhikoolis X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

2.3. Eesti õppekeelega koolis õppivate 
õppekeelest erineva emakeelega 
õpilaste toetamine (täiendavad 
võimalused eesti keele kui teise keele 
õppeks) X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

2.4. Koolide nõustamise toetamine 
(keelekümblus, eestikeelne aineõpe, 
muukeelne laps eesti õppekeelega 
koolis) X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

2.5. Pedagoogide motiveerimine, sh 
ühisürituste, õppekäikude, eesti 
kultuuriga tutvumise korraldamine X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

3. Üldkeskhariduse omandanud noor valdab eesti keelt tasemel, mis on vajalik haridustee jätkamiseks või tööleasumiseks Eestis ja 
ühiskonnas toimetulekuks 

3.1. Gümnaasiumide täiendav toetamine, 
kui õpetatakse eesti keeles aineid 
nõutust suuremas mahus X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

3.2. Eestikeelseks õppeks ettevalmistava 
täiendava õppetöö toetamine 10. klassi 
alguses X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

3.3. Eestikeelsele aineõppele üleminekut 
toetavate kommunikatsioonitegevuste 
toetamine X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 
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3.4. Pedagoogide motiveerimine, sh 
ühisürituste, õppekäikude, eesti 
kultuuriga tutvumise korraldamine X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

3.5. Eestikeelset aineõpet toetava 
õppekirjanduse soetamise toetamine X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

4. Muukeelsetel elanikel on võimalik oma emakeelt ja kultuuri tundma õppida, sellega tegeleda ja oma etnilis-keeleline identiteet 
säilitada ning seda tutvustada 
4.1. Rahvuskultuuriseltside ühistegevuse 
toetamine X X X X X X X LV Linnavalitsus 
4.2. Emakeele ja kultuuri õppe toetamine 
üldhariduskoolide juures õppuritele, kelle 
ema- või kodukeel erineb õppe- ja A- või 
B-võõrkeelest X X X X X X X LV, HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

4.3. Kommunikatsioonitegevused 
tolerantsuse ja sallivuse toetamiseks eri 
kultuuride ja rahvaste suhtes  -  - X X X X X KuM  KuM, LV 
5. Eri rahvusest noortele ja täiskasvanutele on loodud võrdsed õpi- ja eneseteostusvõimalused väljaspool formaalharidussüsteemi 
5.1. Koolivälise keeleõppe tegevuste 
toetamine (nn keelelaagrid) X X X X X X X KuM 

Linnavalitsus, 
Riik 

5.2. Erineva õppekeelega koolide 
õppurite kooliväliste ühistegevuste 
toetamine X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

5.3. Kodanikeühenduste ühistegevuse 
toetamine X X X X X X X KuM 

Linnavalitsus, 
Riik 

5.4. Lõimumisalaste tegevuste toetamine 
huvihariduses X X X X X X X LV, HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

6. Munitsipaalasutuste töötajatele on loodud võrdsed konkurentsivõimalused keele- ja täiendõppe arendamise abil 
6.1. Haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja 
spordi (munitsipaal) asutuste töötajate 
ametialane keeleõpe X X X X X X X HTM 

Linnavalitsus, 
HTM 

7. On loodud võimalused täiskasvanud uusimmigrantide lõimumiseks ühiskonnas 
7.1. Kohanemisprogrammide 
rakendamine täiskasvanud 
uusimmigrantide lõimumiseks  -  - X X X X X KuM  

Linnavalitsus, 
Riik 
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7.2. Tugiisikusüsteemi rakendamine 
täiskasvanud uusimmigrantide 
lõimumiseks  -  - X X X X X KuM  

Linnavalitsus, 
Riik 

8. Muukeelsed elanikud on kaasatud otsustusprotsessidesse võrdsetel alustel 
8.1. Omavalitsuse juurde 
lõimumisküsimustega tegeleva 
nõuandva kogu moodustamine, kaasates 
eri rahvusest noori, 
rahvuskultuuriseltside esindajaid ja 
ettevõtjaid X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
HTM 

9. Paranenud on elanike, sealhulgas ametnike teadlikkus lõimumisest ja sellega seotud valdkondadest 
9.1. Kohaliku omavalitsuse 
lõimumisportaali loomine X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
HTM 

9.2. Lõimumisega seotud teemade 
kajastamine kohaliku omavalitsuse poolt 
korraldatavatel üritustel X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
HTM 

9.3. Regulaarsete infopäevade 
korraldamine lõimumistegevuste 
rahastamise võimalustest X X X X X X X MISA 

Linnavalitsus, 
MISA 

10. Omavalitsuse haldusvõimekuse tõstmise kaudu avalike teenuste osutamisel eri emakeelega inimestele on loodud lõimumist 
toetav keskkond kohalikul tasandil 
10.1. Euroopa linnade 
integratsioonipoliitika koostöö-
võrgustikuga (CLIP) liitumine X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
HTM 

11. Elanikkonna teabevälja ühisosa on suurenenud 

11.1. Kohaliku omavalitsuse olulisemate 
õigusaktide tõlkimine vene keelde X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
HTM 

12. On olemas ülevaade lõimumise edenemisest ning tagatud lõimumiskava tõhus ja asjatundlik elluviimine 
12.1. Arengukava elluviimise analüüsi 
regulaarne korraldamine X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
HTM 

12.2. Partnerlus(raam)lepingute 
sõlmimine riigi-institutsioonidega 
lõimumismeetmete rakendamiseks X X X X X X X LV 

Linnavalitsus, 
HTM 
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