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KRIMINAALHOOLDUS 
 
Eestis on kolm kriminaalhoolduspiirkonda:  
Tartu Vangla kriminaalhooldusosakond teenindab Tartu linna ning Jõgeva-, Viljandi-, Tartu-, 
Valga-, Põlva- ja Võrumaad; 
Viru Vangla kriminaalhooldusosakond teenindab Ida- ja Lääne-Virumaad; 
Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakond teenindab Tallinna ning Harju-, Järva-, Rapla-, 
Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaad. 
 
Kriminaalhoolduse alla kuuluvad: 

• tingimisi karistatu 
• vanglast enne karistusaja lõppemist vabanenu, kelle suhtes kohaldatakse katseaega 

kandmata karistusaja ulatuses, kuid mitte vähem kui 1 aasta 
• üldkasuliku töö tegija 
• alaealine, kelle suhtes on mõjutusvahendina kohaldatud käitumiskontrolli. 

 
Karistusseadustiku kohaselt peab kriminaalhooldusalune täitma järgmisi nõudeid: 

• elama kohtu määratud alalises elukohas; 
• ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda 

registreerimisele; 
• alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma 

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 
• saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 

15 päevaks; 
• taotlema kriminaalhooldusametnikult luba elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 

Kohus võib isikule katseajaks määrata lisakohustuse: 
• hüvitada kuriteoga tekitatud kahju kohtu määratud ajaks; 
• loobuda alkoholi ja narkootikumide tarvitamisest; 
• loobuda relva soetamisest, kandmisest ja kasutamisest; 
• otsida töökoht ning omandada üldharidus või eriala kohtu määratud ajaks; 
• alluda ette nähtud ravile, kui isik on selleks andnud nõusoleku; 
• täita ülalpidamiskohustust; 
• vältida viibimist kohtu ette nähtud paikades ja suhtlemist kohtu määratud isikutega; 
• täita muid endale vabatahtlikult võetud kohustusi. 

Kui isik katseajanõudeid rikub, koostab kriminaalhooldusametnik ettekande kohtule, kes 
otsustab katseaja tingimuste muutmise või muutmata jätmise. Kohus võib pöörata karistuse 
täitmisele, pikendada katseaega kuni ühe aasta võrra või määrata täiendavaid kohustusi. 
 
Kriminaalhooldusalusel on õigus: 
1) tutvuda tema kohta avatud kriminaalhooldustoimiku dokumentidega; 
2) esitada kriminaalhooldusosakonna juhatajale kaebus kriminaalhooldaja tegevuse 
peale; 
3) taotleda kriminaalhooldusosakonna juhatajalt kriminaalhooldaja asendamist. 
Olles koos kriminaalhooldajaga või viibides kriminaalhooldusosakonna ametiruumides on 
kriminaalhooldusalusel keelatud: 
1) suuliselt väljendada lugupidamatust teiste isikute suhtes, kasutades sündsusetuid või 
solvavaid väljendeid; 
2) käituda vägivaldselt, agressiivselt või ähvardada teisi isikuid vägivallaga. 
 



 

 
 
Elektrooniline järelevalve 
Kui süüdimõistetu taotleb vangistusest tingimisi ennetähtaegset vabastamist koos 
elektroonilise valvega, hindab kriminaalhooldusametnik süüdimõistetule elektroonilise valve 
kohaldamise võimalikkust ja otstarbekust ning teeb ettepaneku elektroonilise valve tähtaja 
pikkuse kohta. 
Kriminaalhooldusametnik on kohustatud arvamuse koostamise käigus kontrollima 
süüdimõistetu vabanemisjärgset elukohta, et selgitada välja, kas elukoht sobib elektroonilise 
valve kohaldamiseks: 

• elukoht ei või olla ajutine 
• elukoha kasutamiseks peab olema seaduslik alus või elukoha omaniku kirjalik 

nõusolek selleks 
• elukohas peab olema tagatud elektrienergiaga varustatus 
• elukoht peab asuma GSM-i levialas 
• süüdimõistetuga koos elavad täisealised isikud peavad olema nõus elektroonilise valve 

seadmete paigaldamisega oma elukohta. 
 
Elektroonilist järelevalvet ei ole võimalik paigaldada, kui 

• elukohas ei ole elektrit 
• elukohas ei ole ühegi mobiilioperaatori levi ega tavatelefoni 
• elukohas ei ole suletavaid uksi, aknaid või kui maja on elamiskõlbmatu 
• isik soovib ja saab vabaneda sotsiaalasutusse 
• isiku vabanedes temaga koos elama hakkavad isikud ei ole nõus elektroonilise valvega 

 
 Elektroonilise valve kohustusega süüdimõistetul on kohtu poolt määratud tähtaja jooksul 
(1-12 kuud) kohustus alluda liikumisvabaduse piirangute täitmise kontrollimisele 
elektroonilise valve seadme abil, mis on kinnitatud süüdimõistetu keha külge ning mille  abil 
on võimalik kindlaks määrata süüdimõistetu asukoht. 
Karistusseadustik § 76 lg 5 – Kui isik,  kes on vangistusest tingimisi ennetähtaegselt 
vabastatud , katseajal ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi või ei allu 
elektroonilisele valvele, pöörab kohus kandmata jäänud karistuse osa 
kriminaalhooldusametniku erakorralise ettekande alusel täitmisele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELUKOHT 
 
Enne kui hakkad oma kodu otsima, mõtle selgeks, kas soovid üürida endale  korterit, elada 
sotsiaalmajas või hoopis osta endale kodu. Kõige olulisem ongi paika panna oma soovid ja 
vajadused arvestades seejuures ka rahalisi võimalusi.  
 
Kinnisvaraturg pakub palju erinevaid võimalusi nii üürimiseks kui ostmiseks. Kuigi hinnad 
järjest kerkivad, leidub pakkumisi väga erinevates hinnaklassides.  
 
Oma kodu otsimiseks võib kasutada erinevat infot ja kanaleid. Võib otsida sõprade ja 
tuttavate kaudu, interneti kinnisvaraportaalidest, ajalehtedest või säästa end vaevast ja 
kasutada kinnisvarafirmade teenuseid.  
 
Kinnisvarafirmad võtavad küll vahendustasu, kuid samas valdavad infot, mis hetkel toimub, 
milline on turusituatsioon ning millised on parimad võimalused ja tingimused kinnisvara 
tehinguks. Müügitehingute puhul kannab firma hoolt ka notariaja, lepingu ja muu vajaliku 
eest. 
 
Kui oled asunud elama Kohtla-Järvele ja soovid registreerida oma elukoha aadressi 
rahvastikuregistris, siis esita enda elukohateade Kohtla-Järve Linnavalitsuse elanikeregistrisse 
asukohaga : 
Keskallee 19 
30395 Kohtla-Järve 
E   8.30 – 11.30 
T   8.30 – 11.30 
N 13.30 – 15.30  
 
Sotsiaalmajad: 
Kohtla-Järvel: Järveküla tee 17, tel. 33 24011 
Jõhvis:            Kaare 7, tel. 33 60358 
 
Rehabilitatsioonikeskus Ahtme mnt.113, Kohtla-Järve: 

• vanglast vabanenute meeste varjupaik 
• sotsiaalne ja psühholoogiline nõustamine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAVITEENUSED 
 
Eestis kehtib kohustuslik ravikindlustus. Ravikindlustus toimib solidaarsusprintsiibil: 
raviteenus ei sõltu konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu suurusest.  
Vältimatut abi on Eestis õigus saada kõigil inimestel sõltumata sellest, kas neil on 
ravikindlustus või mitte. 
Ravikindlustust omavad ametlikult tööle vormistatud isikud. 
Tööturuamet saadab Haigekassale: 
1) tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötava isiku andmed 
(sotsiaalmaksu maksmise avalduse esitamise päeval); 
2) töötutoetuse saaja andmed (töötutoetuse arvutamise päeval); 
3) töötute andmed, kes ei saa töötutoetust (töötuna arveloleku 31 päeval); 
4) töötu andmed, kes ei saa töötutoetust ja ei ole veel 31 päeva töötuna arvel olnud ja 
osaleb tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel ( 
tööturumeetmetes osalemise esimesel päeval).  
Haigekassa kannab saadud andmed 5 päeva jooksul ravikindlustuse andmekogusse. 
Ravikindlustus on inimesel, kelle andmed on kantud ravikindlustuse andmekogusse. 
Ravikindlustus kehtib 1 kuu pärast arveloleku lõpetamise andmete kandmist ravikindlustuse 
andmekogusse.  
 
Perearsti nõuandetelefon 1220 on üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi 
ööpäevas eesti ja vene keeles. 
1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning 
vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. 
1220 on lauatelefonilt v.a. Starmani võrgust helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, 
edasi kehtib kohaliku kõne hind. Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest 
paketipõhine telefoniminuti hind. 
 
Ida-Virumaa maakonna arst  tel. 33 21252 
Kohtla-Järve linnaarst Natalja Feldman  tel. 33 78866, vastuvõtt teisipäeviti kella 15.00 – 
17.00. 
 
Telefon 1707 on üleriigiline anonüümne narko, HIV ja AIDS-i nõustamistelefon, kus 
kõnedele vastavad psühholoogid. Helistamine on tasuta kõikjalt Eestis kella 09.00 – 20.00 
eesti ja vene keeles. 
 
AIDS-i nõustamiskabinet SA Ida-Viru Keskhaiglas  
Kohtla-Järve, Tervise 1,  tel. 33 78825   
E; R  08.00 – 11.00 
K; N 15.00 – 18.00 
 
Narkomaanide ja alkohoolikute nõustamis- ja süstlavahetuspunktid. 
Pakutavad teenused: 

• narkomaanide ja alkohoolikute nõustamine 
• süstalde ja nõelte vahetus 
• kondoomide jagamine 
• infomaterjalide jagamine 
• testimine (HIV ja süüfilis) 

 
 



 

Püsiv töövõimetus jaguneb: 
• täielik töövõimetus - haigusest või vigastusest tingituna ei ole isik võimeline endale 

tööga elatist teenima (töövõimekaotus 100 %);  
• osaline töövõimetus - haigusest või vigastusest tingituna ei ole isik võimeline tegema 

talle sobivat tööd tööaja üldisele riiklikele normidele vastavas määras 
(töövõimekaotus 10-90%).  

Püsiva töövõimetuse tuvastab pensioniameti ekspertiisikomisjon või ekspertarst. Arstliku 
ekspertiisi taotlemiseks tuleb pöörduda perearsti poole. Perearst selgitab täpsemalt ekspertiisi 
käiku ning koostab arstliku ekspertiisi taotluse, lisab juurde haigusloo ja esitab ekspertiisi 
taotleja elukohajärgse pensioniameti ekspertiisikomisjonile. 
Ekspertiis tehakse esitatud dokumentide põhjal ning tulemuste kohta vormistatakse otsus. 
Ekspertiisikomisjon esitab ekspertiisi taotlejale otsuse koos sisulise põhjendusega ning saadab 
koopia otsusest perearstile. 
Otsusega mittenõustumise korral võib pöörduda Sotsiaalkindlustusameti juures asuva 
vaidluskomisjoni poole, kes korraldab täiendava ekspertiisi. 
Püsiva töövõimetuse korral makstakse isikule töövõimetuspensioni. 
Töövõimetuspensioni taotlemiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse pensioniametisse. 
 
Jõhvi Pensioniamet 
Keskväljak 1, Jõhvi 
Tel. 3379702 
 
Kohtla-Järve Pensioniamet 
Pärna 24, Kohtla-Järve 
Tel. 3395711 
 
Vastuvõtuajad pensioniametites on: 
Esmaspäev 8.30 – 18.00 
Teisipäev, kolmapäev, neljapäev 8.30 – 16.30 
Reede 8.30 – 13.00 
 
 
SOTSIAALKINDLUSTUS 
 
Sotsiaalkindlustus on riigi poolt antud garantii, et teatud sotsiaalsete riskide korral on isikul 
tagatud täiendav sissetulek või sissetulekute jätkumine vähemalt tasemel, mis võimaldab 
inimväärset äraelamist. Sotsiaalkindlustus jaguneb (kindlustus-) hüvitisteks ja riiklikeks 
toetusteks. 
Eestis on kohustusliku kindlustusena loodud töötuskindlustus, ravikindlustus ja riiklik 
pensionikindlustus.  
Riiklikud toetused on töötu abiraha, peretoetused, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, 
matusetoetus, kuriteoohvritele makstavad toetused.  
 
Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus.  
Vastavalt 2008. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 1000 krooni kuus üksi 
elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 800 krooni pere teisele ja igale 
järgnevale liikmele.  
Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja 
jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. 
Sotsiaalhoolekande seadus sätestab kohaliku omavalitsuse õiguse toimetulekutoetust mitte 



 

määrata tööealisele ja töövõimelisele inimesele, kes ei õpi ega tööta ning on korduvalt ilma 
mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst. 
 
Raske sotsiaalse olukorra puhul makstakse Kohtla-Järvel 2008.a. ühekordset 
toimetulekutoetust 500 krooni. 
 
Sotsiaalkindlustusameti infotelefon on 16106 tööpäevadel 08.00 – 17.00 
 
TÖÖALANE HÕIVATUS 
 
Viimaste aastate trendid tööturul on Eestis positiivsed. Töötuse määr on vähenenud tunduvalt.  
 
Tööd võib otsida kõikjalt - internetist, ajalehtedest, töömessidelt, poeseinalt, 
noortekeskusest, suheldes tuttavatega või kontakteeruda otse ettevõttega.  
 
Tõhusaim ja kiireim viis end vabade töökohtade infoga kursis hoida on interneti tööbörsidel 
surfimine, sest internetti jõuab töökuulutus kohe, kui firma on otsustanud, et nüüd on neil 
inimest vaja.  Internetis on töökuulutuste valik laiem kui ükskõik kus mujal.  
 
Järjepidavalt maksab silma peal hoida ka asutuste kodulehekülgedel, kus vabadest kohtadest 
teada antakse.  
 
Tööd võib otsida ka ajalehtedest. Viimasel ajal on juurde tulnud päris mitu tasuta ajalehte, 
mis vahendavad just nimelt tööpakkumisi. Lisaks kõik muud ajalehed, kus kuulutused 
ilmuvad. 
 
Otsida võib näiteks ka kaupluste teadetetahvlitelt, teabekeskustest, avatud 
noortekeskustest, infopunktidest jne. 
 
Vanglast vabanenud isikud võetakse Tööturuametis arvele töötuna. 
Töötu on isik, kes ei tööta, on arvele võetud Tööturuametis ja otsib tööd. 
Töötul on õigus saada tööturuteenuseid. Neid osutades lähtutakse töötu erialast, 
töökogemusest, vajadustest, võimalustest ja õigusest vabalt tööd valida ning tööturu 
olukorrast. Otsuse tööturuteenuse osutamise kohta teeb Tööturuameti piirkondlik 
struktuuriüksus. 
 
Töötutoetus 
Töötutoetust on õigus saada töötul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul 
olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega (nt õppimine, 
ajateenistus) ja kellel puudub sissetulek tööturutoetuse ulatuses, samuti isikud, kes on olnud 
vahi all või kandnud karistust vanglas või arestimajas. 
Sissetuleku hulka ei loeta muid tööturutoetusi, toimetulekutoetust, enamus peretoetusi, 
puuetega inimeste sotsiaaltoetusi, elatist vastavalt perekonnaseadusele, matusetoetust.  
      
Toetuse saamise periood 
Töötutoetust makstakse kaheksandast päevast peale toetuse taotlemist ning kuni 270 päeva.   
Toetuse päevamäär 
Töötutoetust arvestatakse päevamäära alusel, mis kinnitatakse riigieelarvega. Seisuga 
28.12.2007.a. on päevamäär 32,90 krooni (28 päeva eest 921,2 krooni).  
 



 

2007.a. alustas tegevust projekt Vanglast vabanenud isikute töötusriski vähendamine Ida-
Virumaal mitmekülgsete tööhõivemeetmete toel. 
Projektis osalemiseks peab olema arvel Tööturuametis. 
Infot projekti kohta saab: 
Narvas: Jelena Kuzmina tel. 3561054 
Jõhvis: Riina Laar tel. 3371088 
        
Tööturuameti Ida-Virumaa osakond 
Aadress 
Keskväljak 9 
Jõhvi  41531  
idaviru@tta.ee 
Telefonid: 
337 5590 - info 
337 1090 - osakonnajuhataja  
337 1091 - osakonnajuhataja asetäitja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PEREKOND 
 
Perekonnaseisuosakond asub Ida-Viru Maavalitsuses aadressil: Keskväljaku 1, Jõhvi. Telefon 
3321222 

1. Abielu sõlmimise riigilõiv on 300 krooni. 
2. Isal on õigus saada ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast 

lapse sündi 10 tööpäeva isapuhkust. Puhkusetasu makstakse tema keskmise palga 
alusel, kuid mitte rohkem kui kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk puhkuse 
kasutamise kuu eelmisele kvartalile eelnenud kvartalis Statistikaameti avaldatud 
andmete alusel.  
Lisaks on naise elukaaslasel õigus kasutada oma iga-aastast puhkust naise rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal. Seejuures on tal õigus puhkusele täies ulatuses, sõltumata 
tööandja juures töötatud ajast. 
Isade kodulehekülg www.isad.ee 

3. Lapse ülalpidamiseks makstav elatise miinimumsumma on pool Vabariigi Valitsuse 
kehtestatud  kuupalga alammäära, 2008.a. on see 2175 krooni. 

4. Peretoetused 2008.a. 
• sünnitoetus 5000 krooni 
• lapsetoetus 300 krooni, kolmanda ja iga järgmise lapse toetus 900 krooni 
• üksikvanema lapse toetus 300 krooni 
• koolitoetus 450 krooni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KOHUS 
 
Eesti kohtusüsteem koosneb 
Neljast maakohtust: 

1. Harju Maakohus 
2. Pärnu Maakohus 
3. Tartu Maakohus 
4. Viru Maakohus: 
• Jõhvi kohtumaja - Narva mnt. 11, 41598, Jõhvi, tel: 3363700, faks: 3363702, e-post: 

virumk.info just.ee 
• Kohtla-Järve kohtumaja - Järveküla tee 30, 30196, Kohtla-Järve, tel: 3364000, 

3364002, faks: 3364001, e-post: vmkkohtlajarve.menetlus just.ee 
• Narva kohtumaja - 1.Mai 2, 20308, Narva, tel: 3599800, faks: 3599801, e-post: 

vmknarva.menetlus just.ee 
• Rakvere kohtumaja - Võidu 2, 44311, Rakvere, tel: 3254101, 3254102, faks: 3254103, 

e-post: vmkrakvere.menetlus just.ee 
Kahest Halduskohtust: 

1. Tallinna Halduskohus 
2. Tartu Halduskohus 

Kolmest Ringkonnakohtust: 
1. Tallinna Ringkonnakohus 
2. Tartu Ringkonnakohus 
3. Viru Ringkonnakohus - Viru 5a, 41589, Jõhvi, tel: 3378001, faks: 3378016, e-post: 

virurk.info just.ee . Alates 01.01.2009.a. likvideeritud. 

Riigikohtust - Lossi 17, 50093 TARTU Eesti 
tel 730 9002 faks 730 9003 
e-post info@riigikohus.ee; kantselei@riigikohus.ee 

  
  
Maakohtud arutavad kõiki tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju. Maakohtu lahendite peale saab 
edasi kaevata ringkonnakohtusse. 
Riigikohus on kõrgeima astme kohus, kes vaatab kohtulahendeid läbi kassatsiooni korras st. 
kohtuprotsessi osapooltel on õigus ringkonnakohtu otsuse peale edasi kaevata Riigikohtule. 
 
Kohtute juures tegutsevad ka 

• kinnistusosakonnad – peavad kinnistusraamatut ja abieluvararegistrit 
• registriosakonnad – peavad äriregistrit, mittetulundusühingute registrit, 

kommertspandiregistrit ja laevakinnistusraamatut 
Riigi õigusabi, kus õigusteenuse eest maksab riik, võib taotleda inimene, kelle majanduslik 
seisund ei võimalda täielikult tasuda asjatundliku õigusteenuse eest või kelle majanduslik 
seisund ei võimalda täielikult tasuda asjatundliku õigusteenuse eest või kelle majanduslik 
seisund ei võimalda pärast õigusteenuse eest tasumist lihtsat toimetulekut. 
Majanduslikust seisundist sõltumata saab riigi õigusabi: 

• kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav, kes ei ole kaitsjat valinud 
kokkuleppel ja kelle kriminaalasjas on kaitsja osavõtt seaduse järgi kohustuslik või 
kes taotleb kaitsja osavõttu 

• väärteoasja kohtumenetluses menetlusalune, kes ei ole kaitsjat valinud kokkuleppel ja 
kelle väärteoasjas on kaitsja osavõtt seaduse järgi kohustuslik 



 

Riigi õigusabi taotlemisel esitatavad dokumendid on: 
1. riigi õigusabi taotlus 
2. taotleja majandusliku seisundi teatis 
3. kui isikul on advokaadi nõusolek, siis selle advokaadi nõusoleku kinnitus 

Riigi õigusabi võib anda advokaat. 
 
Advokaadibürood: 
 
Jõhvi 
 
Hansa Law Office Jõhvi osakond 
Rakvere 14, Jõhvi 
Telef. 3370495 
Allan Valk 
 
Ida-Viru Advokaadibüroo 
Rakvere 5a, Jõhvi 
Telef. 3370506 
Oleg Gorškaljov  tel. 5200948 
Irina Gromtsev    tel. 53359145 
Nikolai Rõžov     tel. 5056957 
Arvo Suuban       tel. 5108099 
Irina Žurina         tel. 5225903 
 
Kaido Kooga Advokaadibüroo 
Rakvere 5a, Jõhvi 
Telef. 5078112 
Kaido Kooga 
 
 
Kohtla-Järve 
 
Advokaadibüroo Bulatšik 
Põhja-Allee 12-16, Kohtla-Järve 
Telef.3350361, 56603213 
Eduard Bulatšik 
 
Artur Umuršadjansi Advokaadibüroo 
Kalevi 34-16, Kohtla-Järve 
Telef. 3351878, 5036740 
Artur Umuršadjans 
 
Tasuta õigusabi Ida-Virumaal 
Kooli 2, Jõhvi 
Neljapäeval  10.00 -13.00 
Elav järjekord 
 
 
 
 



 

KOHALIKUD OMAVALITSUSED 
 
Kohalikul omavalitsusel on õigus lahendada kõiki kohaliku elu küsimusi. 
Kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad. 
Sotsiaalteenuseid, sotsiaaltoetusi, vältimatut sotsiaalabi ja muud abi on õigus taotleda valla 
või linna elanikeregistris registreeritud isikutel ja peredel.  
 
Sotsiaalasutused Ida-Virumaal 

ALAJÕE VALD 

Valla 8, Alajõe vald 41001      

Sotsiaaltöötaja Inna Zahhalina     56954870 
 3366184 
         sotsiaaltootaja@alajoevv.ee 
 

ASERI VALD 

Kesktänav 5, Aseri vald 43401       

Sotsiaalnõunik Liivi Vares      56632356 
 3351495 
          liivi@aserivv.ee 
 

AVINURME VALD 

Võidu 28, Avinurme vald 42101     
 ______________________ 
Sotsiaalnõunik Tiina Tuur      58378601 
 3397431 
          tiina@avinurme.ee 
 

IISAKU VALD 

Tartu mnt 56, Iisaku vald 41101 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Relika Kerem      
 3372737 
         relika.kerem@iisakuvv.ee 
 

ILLUKA VALD 

Kuremäe, Illuka vald 41201 
Sotsiaalnõunik Triin Tarendi        3323647 
          triin@illukavv.ee 
 



 

 

JÕHVI VALD 

Keskväljaku 4, Jõhvi vald 41595 
Sotsiaalhoolekandeosakonna juhataja Sirli Tammiste   53474238 
 3363773 
         Sirli.tammiste@johvi.ee 
 
 

sotsiaaltoetuste spetsialist 

Karin Orel 

tel: 3363776 

mob: 53443520 

e-post: karin.orel[ät]johvi.ee 

Keskväljak4, III korrus 

E, T, N 9.00-11.00, 13.30-16.00 

R 9.00-11.00  

sotsiaaltoetuste spetsialist 

Ellen Torn 

tel: 3363776 

mob: 53452269 

e-post: ellen.torn[ät]johvi.ee 

Keskväljak4, III korrus 

E, T, N 9.00-11.00, 13.30-16.00 

R 9.00-11.00 

eakate ja puuetega inimeste spetsialist 

Kairi Soomer 

tel: 3363778 

mob: 53018665 

e-post: kairi.soomer[ät]johvi.ee 

Keskväljak4, III korrus 

E, N 9.00-11.00, 13.30-16.00 

lastekaitse spetsialist  



 

Ene Eljas 

tel: 3363775 

mob: 5201193 

e-post: ene.eljas[ät]johvi.ee 

ruum 320 

 

Jõhvi Sotsiaalmaja, Kaare 7 41534 Jõhvi  

juhataja Uno Sepp 

info  3370130, 3360358 

Jõhvi Kodutute Öömaja, Kaare 7 41534 Jõhvi  

vastutav isik Uno Sepp 

info  3370130 

kontingent kodutud täiskasvanud 

kohtade arv 24 

  

Jõhvi Supiköök Jõhvi Sotsiaalmaja, Kaare 7 41534 Jõhvi 

vastutav isik Uno Sepp 

info 3360358 

kontingent kodutud, kriisiolukorda sattunud inimesed 

  

Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing, Kaare 7 41534 Jõhvi  

esimees Helgi Käer 

info 56155273; 53451938 

  

Jõhvi Puuetega Inimeste Päevakeskus, Kaare 7 41534 Jõhvi  

projektijuht Kaia Kaldvee 

info 3356551 



 

MTÜ Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus, Kaare 7 41534 Jõhvi 

juhataja Kaia Kaldvee 

info 6667027 

sihtrühmaks töötud 

MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus, Kooli 2 41533 Jõhvi 

juhataja Evi Kruzman 

info 3364777; 56561742, vlpkeskus@hot.ee 

logopeed, psühholoog, sotsiaalnõustamine, rehabilitatsiooniteenused, võlanõustamine 

 
 

KIVIÕLI LINN 

Keskpuiestee 20, Kiviõli 43199 
Sotsiaaltöötaja Anne Rembel        3321332 
         Anne.rembel@kivioli.ee 
 
 

KOHTLA VALD 

Järve küla 2-10, Kohtla vald 30326 
Sotsiaalnõunik Tatjana Olesk     56504389  3373348 
         Tatjana.olesk@kohtlavv.ee 
 
 

KOHTLA-JÄRVE LINN 
Keskallee 19, Kohtla-Järve linn 30395        
Aselinnapea Niina Aleksejeva     5149691  
 3378505 
 
 
 

Sotsiaaltöö peaspetsialist Natalja Maksimova   33 78 540 
natalja.maksimova@ kjlv.ee

Noorsookomisjoni sekretär Rumia Korving   33 78 559  
 

Sotsiaalteenuste osutajad:  

Teenused Nimi Aadress Kontakt 



 

      

Lastekaitse 

N. Dolinina 
J. Kolhonen 
L. Baranova 
T. Tailakova 

Keskallee 19-301 3378601 

      

Koduhooldus 
V. Mironova  
N. Gainulina 

Keskallee 17-2 3395484 

      
Toimetulekutoetus T. Lanno Keskallee 17-1 3395480 
      

Puuetega inimestega tegevus 
E. Karu 
O. Zaitseva 

Keskallee 17-4 3395485 

      
Sotsiaalmaja     V. Gontšarova Järveküla tee 17 3324011 
      

Pensionäride päevakeskused 
T. Kossjakova 
H. Kärner 

Järveküla tee 57 
Maleva 49 

3324011 
3376206 

      
Laste varjupaik   Järveküla tee 17 3344057 
      
Rehabilitatsiooni Keskus V. Bulõnina Järveküla tee 17 3370996 

 

Sotsiaalasutused 

Kohtla-Jarve Sotsiaalhoolekandekeskus 
Keskallee 19,30395 Kohtla-Järve  
Dir.k.t.  Galina Radtsenko 
tel.+37233 78512 
galina.radtsenko@kjlv.ee 
 
  
 
Kohtla-Järve Lastekodu 
Vahtra  25 ,30 323 Kohtla-Järve 
Juhataja Jüri Tsumel 
+37233 44339  
kjlastekodu@hot.ee 

 
 
 
 
 



 

KOHTLA-NÕMME VALD 

Kooli 6, Kohtla-Nõmme vald 30503 
Sotsiaaltöötaja Moonika Räitsak       
 3325150 
        Moonika.raitsak@kohtlanomme.ee 
 

LOHUSUU VALD 

Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Lohusuu vald 42001 
Sotsiaalnõunik Piret Tomson     56682577  3323664 
        
 Piret.tomson@lohusuuvv.ee 
 

LÜGANUSE VALD 

Kiviõli tee 8, Lüganuse vald 43301 
Sotsiaalnõunik Inna Kalamäe     5124388  
 3325843 
        
 Inna.kalamae@lyganusevv.ee 
 

MAIDLA VALD 

Savala, Maidla vald 42301        
 3366000 
Sotsiaalnõunik Kersti Kriisk        3366005 
         Kersti.kriisk@maidlavv.ee 
 

MÄETAGUSE VALD 

Mäetaguse vald 41301 
Sotsiaalnõunik Marika Unuks       
 3366911 
        
 Marika.unuks@maetagusevv.ee 
 
 

PÜSSI LINN 

Viru 3, Püssi 43222        info@pyssilv.ee 
Sotsiaaltöö peaspetsialist Ketlin Ütsmüts      
 3353047 
          ketlin@pyssilv.ee 
 



 

  
 

SONDA VALD 

Lembitu 46, Sonda vald 43001 
Sotsiaalnõunik Kristel Petrova     58188728 
 3355222 
          Erras  3374002 
        
 Kristel.petrova@sondavv.ee 
 

TOILA VALD 

Pikk 13a, Toila vald 41702 
Sotsiaalspetsialist Aime Kuningas     53910266 
 3369845 
         Aime.kuningas@toila.ee 
 
TUDULINNA VALD 

Pargi 2, Tudulinna vald 42202 
Sotsiaalnõunik Heli Smigelskene     56638765 
 3379737 
        
 Heli.smigelskene@tudulinnavv.ee 
 

TERVIS 

1) Natalia Feldman - Kohtla-Järve Linnaarst 3 378 833 

 Vastuvõtt: T: 15.00-17.00, kabinet 303;  

2) Niina Neglason -  Jõhvi Vallaarst  

Vastuvõtt  N: 9.00-11.00 (eelneval kokkuleppel ka esmaspäeviti) Tel. 56 62 11 50 

 niina.neglason@johvi.ee  

SA Ahtme Haigla      
Ahtme mnt.95, 31027 Kohtla-Järve, 
ahtmehaigla@ahtmehaigla.ee 
Peaarst Georgi Belotserkovski  
tel.+3723366200 

 



 

� EESTI PUNASE RISTI IDA- VIRUMAA SELTS 
Vahtra 6 pk.47 30322 Kohtla - Järve 
telefon 3373306 mobiil 5084452 
e-mail: harle.tekker@mail.ee  

� Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus Kohtla-Järve Ahtme mnt 113, indeks 31027 Ruth 
Tera 33 55 981: mob.58269625 

 
� OÜ ALLIUM CENTER Kohtla-Järve Ahtme mnt 48, postiindeks 31026  
       alliumeentr@hot.ee  

 
� Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus Kohtla-Järve Keskallee 19, postiindeks 

30395,  
� sots@kjlv.ee  

 
� MTÜ Vahtra Hooldemaja Kiviõli Vahtra 2, tel 33 58921, 51 58268 

tiinasamm@hotmail.ee  
 

� MTÜ Lille Turvakodu Aseri vald Aseri Tehase 6, postiindeks 43401, tel 33 51401,  
 

� Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu Kohtla-Järve Ahtme mnt 16, postiindeks 31025 
 

� EELK Jõhvi Mihkli Kogudus Jõhvi Rakvere 6, tel 33 70013, johvi@eelk.ee 
 

� OÜ Corrigo  Jõhvi Jaama 34 postiindeks 41532, tel 33 70360.  
 

� MTÜ Töötute Adaptatsioonikeskus, Spordi 2, Kohtla-Järve  Info telefon: 3377703 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIAALSED KOHUSTUSED JA SISSENÕUDMISE VIISID 
 
 
Materiaalsete kohustuste täitmist korraldavad reeglina kohtutäiturid ja inkassofirmad. 
Kohtutäiturid on vabakutselised, tegutsedes küll riigilt saadud volituste alusel, kuid enda 
nimel ja vastutusel. Ka majanduslikult on kohtutäiturid iseseisvad. Riik nende 
ametitegevuseks raha ei eralda. Kohtutäitur saab oma teenuste eest tasu, millest ta peab ülal 
pidama nii ennast kui oma bürood. 
 
Kohtutäituri tasud on kehtestatud kindlate summadena, millele lisandub käibemaks.  
Kohtutäituri tasu maksab võlgnik ja see nõutakse sisse koos võla põhisummaga. 
Lisaks kohtutäituri tasule võib kohtutäitur nõuda võlgnikult sisse ka konkreetses täiteasjas 
tehtud vajalikud kulutused (täitekulu). Võlgnikult ei tohi täitekuluna välja mõista 
täitemenetluse raames kantud õigusabikulusid. 
Kohtutäituril tekib tasu saamise õigus alates sissenõudja avaldusest täitemenetluse 
algatamiseks, kuid täitemenetlus loetakse alanuks täitmisteate võlgnikule kättetoimetamisega. 
Seega kui võlgnik on nõude tasunud enne sissenõudja poolt kohtutäiturile avalduse esitamist, 
siis puudub kohtutäituril alus nõuda kohtutäituri tasu ning täitemenetlus kuulub lõpetamisele. 
 
Kui ei ole võimalik kogu nõuet korraga täita, siis tuleb kohtutäituriga võtta ühendust ning 
talle olukorda selgitada. Maksegraafiku sõlmimiseks peab aga jõudma kokkuleppele 
sissenõudjaga, kuna kohtutäitur sissenõudja nõusolekuta maksegraafikut sõlmida ei tohi. 
 
Kohtutäituril on õigus arestida võlgniku sissetulekut (töötasu). 
 
Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele (Täitemenetluse seadustik § 131): 
1) riiklikud peretoetused; 
2) matusetoetus; 
3) puudega inimese sotsiaaltoetus; 
4) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses; 
5) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis 
kaotatud sissetuleku eest ja mittevaralise kahju hüvitis; 
6) seadusel põhinev elatis; 
7) haigekassa tasutud rahaline ravikindlustushüvitis, välja arvatud ajutise töövõimetuse 
hüvitis; 
8) lisatasu ohtliku või tervist kahjustava töö või raskete tööolude eest; 
9) vanemahüvitis; 
10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses; 
11) vanglast vabanemise toetus. 
 
Kui aga sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või ei vii sissenõude 
täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib 
eeltoodud punktides 5-9 nimetatud sissetulekutele pöörata sissenõude sissenõudja avalduse 
alusel. 
 
Sissetulekut ei tohi arestida, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust 
või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. 
Mittearestitav summa suureneb iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga 
alammäärast kuus.  



 

Kui võlgnikul on ülalpeetavaid või võlgnik maksab elatist, siis tuleb seda kohtutäiturile 
tõendada. 
 
Kohtutäiturid VIRU TÖÖPIIRKOND  
 
Jõhvi kohtutäitur RISTO KÜTT  
büroo asukoht: Jaama 14, Jõhvi 41533  
tel: 33 20 034  
faks 33 20 223  
e-post: Risto.Kytt@taitur.just.ee  
a/a SEB 10010124739017  
avatud: E, K, R 10:00-14:00 ning T, N 12:00-16:00  
vastuvõtuaeg: K 10:00-14:00 ning N 12:00-16:00  
 
Jõhvi kohtutäitur KRISTEL MAALMAN  
Kõrgharidus õigusteaduses 
büroo asukoht: Jaama 14, Jõhvi 41533  
tel: 33 74 854  
e-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee  
e-post: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee  
a/a SEB 10010125026017  
büroo avatud: E, T, K, R 9:00-13:00 ning N 13:00-17:00  
vastuvõtuaeg: T 9:00-13:00 ning N 13:00-17:00  
 
Jõhvi kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA  
Kõrgharidus õigusteaduses 
büroo asukoht: Jaama 16, Jõhvi 41533  
tel/faks: 33 56 868 / 33 56 871  
e-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee  
a/a SEB 10010140992016  
büroo avatud: E, N 9:00-13:00 ja T, K 13:00-17:00 ning R 9:00-13:00  
vastuvõtuaeg: E 9:00-13:00 ning K 13:00-17:00  
 
Rakvere kohtutäitur KAIRI LAIÕUN  
Asendaja perioodil 28.12.-31.12.2009.a kohtutäituri abi Anu Joonas.  
büroo asukoht: Võidu 52, Rakvere 44308  
tel: 32 23 917  
e-post: Kairi.Laioun@taitur.just.ee  
a/a SEB 10010124108017  
büroo avatud: E-N 8-16 ja R 8-12  
vastuvõtuaeg: T 8.30-12.30 ja N 12-16  
 
Rakvere kohtutäitur RAIGO PÄRS  
Kõrgharidus õigusteaduses  
büroo asukoht: Laada 20, Rakvere 44310  
tel: 32 23 919  
e-post: Raigo.Pars@taitur.just.ee 
a/a Hansapangas 221016565994  
BIC: HABAEE2X 
büroo avatud: E, K, R 9:00-13:00 ja T, N 12:00-16:00  



 

vastuvõtuaeg: T, N 12:00-16:00  
 
Rakvere kohtutäitur KERSTI VILBO  
büroo asukoht: Laada 20, Rakvere 44310  
tel: 32 23 920  
e-post: Kersti.Vilbo@taitur.just.ee  
a/a SEB 10010124144013  
büroo avatud: E, K, R 9:00-13:00; T, N 12:00-16:00  
Vastuvõtuaeg T ja N kella 12.00 kuni 16.00  
 
Narva kohtutäitur KRISTA JÄRVET  
büroo asukoht: Tallinna mnt 9, 20303 Narva 
tel: 35 948 73  
e-post: Krista.Jarvet@taitur.just.ee 
a/a Sampo Pangas 334130400000  
büroo avatud: E, T, N, R 9:00-13:00 ning K 13:00-17:00  
vastuvõtuaeg: T 9:00-13:00 ning K 13:00-17:00 
 
Narva kohtutäitur ANDREI KREK  
büroo asukoht: Puskini 14, 20308 Narva 
tel: 35 60393 
faks: 35 63200 
koduleht: www.andreikrek.com   
e-post: Andrei.Krek@taitur.just.ee  
a/a SEB 10010217933018  
büroo avatud: E, T 13:00-17:00 ning K-R 8:00-12:00  
vastuvõtuaeg: E 13:00-17:00 ning K 8:00-12:00  
 
Narva kohtutäituri asendaja TERJE TŠAPIS  
büroo asukoht: Puškini 20-46, 20307 Narva  
tel: 6 667570  
faks 6 667571  
e-post: terje.tsapis@taitur.just.ee  
a/a SEB 10010601609013 
büroo avatud: E, T 14.00-18.00 ja K, N, R 10.00-14.00  
vastuvõtuaeg: E 14.00-18.00 ja K 10.00-14.00 
  
Julianus inkasso Jõhvi esindus: 
Jaama 14, 41533 
tel: 3370052 
 


