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Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

T

oila
Vallavalitsuse
02.04.2018 korraldusega
nr 80 „Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“. Algatati OÜ Eramu
Ekspert 04.12.2018 taotluse alusel Toila vallas, Kabelimetsa külas,
Tuule kinnistul (katastritunnus
32002:004:0041, reg nr 4644908,
maa sihtotstarve maatulundusmaa,
pindala 3,18 ha ) detailplaneeringu
koostamine.
Planeeringualal hooned puuduvad.
Koostatav detailplaneeringu on
kooskõlas Kohtla Vallavolikogu
28.09.2012 määrusega nr 32 kehtestatud Kohtla valla üldplaneeringuga.
Keskonna mõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
§ 35 lg 1 alusel keskkonnamõjude
strateegilist hindamist ei algatatud.
Detailplaneeringuga kavandatakse
planeeritaval alal neli elamumaa sihtotstarbega krunti ja nende hoonestustingimused ning kaks transpordimaa
sihtotstarbega krunti. Määratakse,
tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukohad
ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
Detailplaneeringu on koostanud
Hendrikson & KO, reg nr 10269950.

Mida tõi aasta 2020
Toila Gümnaasiumi
sõnakunstnikele? T

Detailplaneeringu projekti on
kooskõlastatud Päästeameti Idapäästekeskuse ohutusjärelvalve, Muinsuskaitseameti ja Elektrilevi OÜ.
Detailplaneeringu projektile esitatud arvamuste arutelu toimus
17.09.2020.
Toila Vallavalitsuse 13.10.2020
korraldusega nr 300 on detailplaneering vastu võetud. Detailplaneeringu
avalik väljapanek toimus 05.11.2020
kuni 20.11.2020. Avaliku valjapaneku käigus detailplaneeringule ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Tetailplaneeringu väljapaneku järgset valjakuulutatud avalikku arutelu
09.12.2020 ei toiminud huviliste
puudumise tõttu.
Vastavalt
planeerimisseaduse § 138 lõikele 2 detailplaneeringut Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks ei esitatatud
kuna detailplaneering on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga
ja avalikul väljapanekul ei esitatud
detailplaneeringu kohta ühtegi
arvamust.
ToilaVallavalitsuse15.12.2020korraldusega nr 365 on Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule kinnistu detailplaneering kehtestatud
Kehtestatud detailplaneeringuga
on võimalik tutvuda Toila valla veebilehel: toila.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

Toila valla üldplaneeringu avalik arutelu

Talvekuul meri on tumehall
ja lained laksuvad randa.
Maailmal rohkem on muresid,
kui lained jaksavad kanda…
Taevas on pime ja pilvine,
lootus seal kusagil magab.
Pisarad kipuvad silmile,
valgus on pilvede taga.
-Daniel Karjuhin-

L

õppenud aasta tõi kaasa igasuguseid tundeid: kurbust, muret, tänulikkust, uudsust ja …
lootust.
Meie kooli korraldada on olnud
juba mitmeid aastaid kaks maakondlikku üritust. Kevadel toimub vendade Liivide konkurss, kus võitja saab
võimaluse esindada Ida-Virumaad vabariiklikul konkursil, mis sel aastal oli
juba XXXII ja sügisel meretemaati-

kaga seonduv konkurss „Meri. Meri?
Meri!“
Eriolukorra tõttu kolis Liivide
võistlus Facebooki lehele. Õpilaste
juhendamine toimus kirjavahetuse
teel. Koos oma juhendatavaga valisime tekstid, panime paika ajakava,
kuid ülejäänu tegid ära lapsevanemad. Nemad jälgisid ja järgisid, et
nende võsuke saaks osaleda, leidsid
võimaluse, kus ja kuidas etlemist fil-

mida ja teistele vaatamiseks ning eriti
kuulamiseks üles riputada. Oleme
väga tänulikud peredele, kes oma laste mitmekülgseid huvisid toetavad,
siinkohal eriline tänu Marten Aluoja ja Maria Saveljeva vanematele –
just nemad aitasid oma lastel virtuaaletlusel osaleda.
Sel aastal osalesime esimest korda
Kalju Lepiku auks korraldataval konkursil. 10. oktoobril tähistati Koerus
kirjaniku 100. sünniaastapäeva. Tänud Mats Peetsalu perele, kes lubasid
noormehe õpetajaga puhkepäeval
mööda Eestit rändama ja omaloomingut esitama. See luulevõistlus toimub tavaliselt Koeru Aruküla mõisas, aga uut haigusepuhangut kartes
kolis seekord kultuurimajja, kus osalejad ja publik olid nõuetekohaselt
hajutatud.
Mereteemalise
etluskonkursi ajaks olimegi taas distantsõppele saadetud ja pidime oma ürituse teisiti korraldama. Seekord hindasime ainult meile saadetud noorte
luuletajate omaloomingut.
Osalejaid oli maakonna kolmest
koolist 31: Toila Gümnaasiumist 19
õpilast, Kohtla- Järve Tammiku Põhikoolist 11 õpilast ja Mäetaguse Põhikoolist üks õpilane.
Katrin Kivimeister

oila valla korrigeeritud
üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus
16. novembrist kuni 15. detsembrini
2020.
Planeeritavaksalaksonhaldusreformi tulemusena Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustunud Toila valla territoorium.
Toila valla üldplaneeringu eesmärk
on Toila valla territooriumi ruumilise
arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja
täpsustamine ning seeläbi Toila vallast
atraktiivseelamis-jaettevõtluspiirkonna

kujundamine.
Üldplaneeringuga
paralleelselt
viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja
planeeringu elluviimisega kaasnevad
võimalikud strateegilised mõjud ning
esitab vajalikud leevendusmeetmed.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.
Materjalidega on võimalik tutvuda
Toila valla kodulehel toila.kovtp.ee/
et/uldplaneering.
Üldplaneeringu avalik arutelu toimub 27. jaanuaril kell 10 Toila seltsimajas.
TVL

Toila valla 2021. aasta kaasava
eelarve hääletus

K

aasava eelarve hääletus viiakse perioodil 06.-19.01.2021
läbi infosüsteemis VOLIS, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või mobiil-ID vahendusel. Hääletada saavad Toila valla
elanikud, kes on vähemalt 16 aastat
vanad ning kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel registreeritud
Toila valda.
Hääletusel osaleb 3 ettepanekut:
Kogukonnaaed aka kogukonna
koostöö ja aktiivsusnurk (Kohtla-Nõmme alev)
Rannakiiged ja -pingid Toila ava-

tud rannaalale! (Toila alevik)
Väikelaste mänguväljak Kaevandusmuuseumi õuealal (Kohtla-Nõmme alev)
Hääletama jõuad aadressilt http://
volis.ee infosüsteemis, kus tuleb enda
isik tuvastada kas ID-kaardi või mobiil-ID abil ning seejärel valida ülamenüüst „Osale“. Oluline on valida
vasakust menüüst ka „Toila vald“.
Kui vajad abi, siis helista 336 9845 või
kirjuta toilavv@toila.ee.
TVL
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Noored aega veetmas Järve Avatud Noortekeskuses. Foto: Järve Avatud Noortekeskuse Facebooki leht

Noortekeskuste mõju hindamine
muutuste märkamise kaudu

aasta vältel
2020.
osalesid kõik
Toila valla noortekeskused

(Voka, Järve küla ja Kohtla-Nõmme) noortekeskuste
mõju hindamise projektis.
Projekti käigus kogusid ja analüüsisid kaheksa kohalikku
omavalitsust (sh Toila) noorte
endi räägitavaid lugusid sellest, kuidas on noortekeskuse
tegevustes osalemine nende
elu mõjutanud.

Toila valla noorsootöötajad kogusid kevadel kokku
ligi 30 lugu, millest valisime
välja kümme, mis sümboliseerisid enim noortekeskuse
mõju noorte elule. Järgmises
projekti etapis kaasasime peegeldusrühma, kuhu kuulusid
inimesed, kes ei ole ise noortekeskuses noorsootöö tegijad,
kuid on seotud noorte eluga ja
noortele suunatud tegevuste
arendamise ja rahastamisega.

Siinkohal suur kummardus
kõigile osalejatele, kes ühel või
teisel viisil peegeldusrühmas
kaasa lõid. Peegeldusrühma
liikmed tutvusid kümne väljavalitud looga ning valisid
omakorda nende seast välja
kaks kõige mõjusamat lugu,
mis näitasid, mida noorsootöös esile tõsta ja millist mõju
peaks noortekeskus noore
elus omama. Kõik noorte
lood (kaasaarvatud need, mis

Noortegarantii tugisüsteem aitab sul välja
selgitada su unistused
ja aitab neid saavutada

T

oila vald on liitunud
noortegarantii tugisüsteemiga. Tegu
on tööriistaga kohalikule omavalitsusele, mis
võimaldab saada teada enda
piirkonna
mitteõppivatest
ja mittetöötavatest noortest
ning pakkuda neile vajadusel
tuge haridusteele naasmiseks,
tööturule jõudmiseks ning
üleüldiselt oma unistuste välja
selgitamiseks. Oluline on see,
et noored oleksid oma võimalusest teadlikud. Kahe aasta

jooksul on antud programmi
kaudu saanud kohalikelt omavalitsustelt tuge ja nõu rohkem kui 1000 noort üle Eesti.
Meie soov jõuda nende
noorteni, kes on takerdunud
raskustesse ja/või vajavad nõu
ja tuge oma elu korraldamisel.
Noortegarantii tugisüsteemi
kaudu on koos võimalik leida
lahendus ja väljapääs.
Rohkem infot leiad aadressilt tooelu.ee/ngts.
TVL

valituks ei osutunud) koguti
projektis osalevatelt omavalitsustelt kokku, et läbi viia üleriigiline analüüs.
Toon välja mõned põhilised tähelepanekud nii noorsootöötajate kui ka peegeldusrühma poolt, mis lugusid
analüüsides välja tulid.
Paljud noored tõid välja, et
noortekeskus on neile teiseks
koduks, kuna seal on turvaline ja stressivaba õhkkond

ning samuti toodi välja, et
see on mõnele noorele ainuke koht, kus ta end nii tunda
saab. Õhkkond on keskustes
sõbralik ning kiusamine peaaegu olematu. Noortekeskust
külastavad noored saavad
omavahel hästi läbi ning seal
avaneb võimalus eri vanuses
noorte omavaheliseks suhtluseks. Tihtilugu tehakse noortekeskuses koos koduseid
töid, kus suuremad on väiksematele abiks. Samuti õpetatakse üksteisele ka muud, näiteks kui keegi on osav piljardi
mängimises, jagatakse lahkelt
õpetusi ka teistele. Noored
näevad üksteiselt õppimises
suurt väärtust. Noortekeskuse
kaudu on paljud noored leidnud omale häid sõpru ning
koos noortekeskuses käies kasvab grupitunnetus ja erinevad
sotsiaalsed oskused (nt ausus,
koostöö). Noortekeskus toetab noorte seadusekuulekaks
indiviidiks kujunemist. Noorsootöötaja näol nägid noored
head sõpra ning tugi- ja usaldusisikut. Mõne loo puhul
tõi noor välja, et noorsootöötaja on ainuke täiskasvanu
tema elus, kelle poole ta oma
muredega pöörduda julgeb.
Noortekeskuse kaudu on paljud avastanud ka oma andeid,
millega plaanitakse siduda
ka tulevased karjäärivalikud.
Noorsootöö tegevustes osalemisele lisaks saavad noored

kaasa lüüa ka ise nende korraldamises ja loomises, mis
on noorte sõnul neile ohtralt
julgust ja pealehakkamisindu
andnud.
Viimase sammuna viisime
üheskoos Mustvee ja Alutaguse vallaga (kellega koos antud projekti raames tihedat
koostööd tegime) läbi kokkuvõtva kohtumise, mille käigus
analüüsisime projekti käiku
ja tulemusi. Samuti arutlesime, mida peaks noortekeskuse töös tulevikus jätkama,
millest loobuma ja mida uut
tegema toetudes kogutud lugudele ja peegeldusrühmalt
saadud tagasisidele. Kogutud
lood säilitatakse ning kuna
nägime noorsootöötajatega
selles protsessis suurt kasu,
otsustasime seda ka edaspidi
rakendada. Algselt detsembris
Tartus toimuma pidanud üleriigiline projekti kokku võttev
seminar lükkus olude sunnil
2021. aasta suvesse ning Toila
valla noorsootöö esindajaid
on palutud sel sündmusel
laiemale publikule oma kogemust jagama.
Projekti läbiviijad: Eesti Noorsootöötajate Kogu,
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus ja Eesti Noorsootöö
Keskus.

Kohtla-Nõmme ja Kohtla
piirkonna laste kingitused ootavad teid teenuskeskustes.
Palun võtke kingituse kättesaamiseks ühendust krista.
kool@toila.ee või telefonil 336

9501 / 5341 9885.
Kingituseks on kunstniku Helina Tilga portselanist
pudrukauss ja kruus. Lisaks
raamat „Pisike puu“.

Elisabeth Purga
Toila valla Spordi- ja
Kultuurikeskuse noorsootööjuht

Lapsed harjuvad õnnega
kohe ja sundimatult,
sest nad ise on oma loomu
poolest rõõm ja õnn.
-Victor Hugo-

Hea lapsevanem

T

oila Vallavalitsus soovib Teie perele lapse
sünni puhul palju
õnne ja ilusat kooskasvamise aega. COVID-19
levik ei võimalda Toila vallas
juba traditsiooniks saanud

T

väikeste kodanike vastuvõttu
korraldada. Vaatamata olukorrale, soovime siiski anda
väikese kingituse meie valla
kõige noorematele.
Olete oodatud kingitusele
järgi Toila Vallavalitsusse.

TVL

Talvine teede hooldus 2020/2021

oila
Vallavalitsus
teostab teede korrashoidu kohalikel
teedel (vallateed ja
avalikuks kasutuseks määratud erateed).
Riigiteid haldab maanteeamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK.
Kinnistute territooriumitel
vastutab lume- ja libedusetõrje eest kinnistu omanik.
Toila piirkond - Altkülast kuni Päiteni. Teehooldaja Titol ForEst OÜ, kontakt: Aleksandr Leesma Tel.
+372 5682 1613.
Probleemist teavitage tee

hooldajat, teatage ka palun
kinnistu nimi või katastriüksuse number.
Toila valla kontaktisik
Hannes
Kohtring.
E-post: hannes.kohtring@
toila.ee Tel.+372 5919 1117,
3369 546.
Kohtla-Nõmme
piirkond - Kohtla-Nõmme alev,
Roodu küla, Servaääre küla,
Kohtla küla, Vitsiku küla.
Teehooldaja Firelli Grupp
OÜ, Tel: 5661 1999.
Kohtla piirkond - Järve
küla, Mõisamaa küla, Peeri
küla, Täkumetsa küla, Kabelimetsa küla, Kukruse

küla, Paate küla, Kaasikvälja küla, Amula küla, Kaasikaia küla, Valaste küla,
Ontika küla, Saka küla.
Teehooldaja Erra Agro OÜ,
Tel: 5698 9843
Toila
valla
kontaktisik
Hannes
Lumiste.
E-post: hannes.lumiste@toila.ee Tel: 5361 1017.
Vallavalitsus palub kinnistuomanikel mõelda ja
tegutseda selle nimel, et lumetõrjetraktorid saaksid (ka
pimedas) muretumalt ja tõhusamalt oma tööd teha.
Kui teie kinnistule viivate
sissesõiduteede ääres või vä-

ravate juures on dekoratiivkive ja muid väikeobjekte,
mis lume alt välja ei paista ja
võivad seega lumelükkamise käigus viga saada või ka
traktorit kahjustada, tuleks
sellised kohad kindlasti tähistada. Tähistus võiks kanda ka
helkurit, et see oleks nähtav
ka pimedas.
Vajalik oleks ka üle vaadata, et teeäärsete hekkide ja puude oksad ei
takistaks ega kahjustaks
lumetõrjetraktorit.
TVL
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Puuetega inimesed saavad Ida-Viru
maakonnas tasuta hambaravi

elmisel aastal laiendas haigekassa tasuta
hambaravi võimalusi
füüsiliste ja vaimsete
puuetega inimestele, kes ise
ei suuda oma suuhügieeni
eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub
haigekassa kogu ulatuses ehk
hambaid saab tasuta ravida
kogu elu.
Tasuta hambaravi ei saa
kõik puuetega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta

saaks tasuta hambaravi.
Mis tingimustel saab
tasuta hambaravi?
Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi
need puuetega inimesed, kes
ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka
mitte kõrvalisel juhendamisel.
Nende hulka kuuluvad näiteks inimesed, kellel on sügav
vaimupuue, intellektipuue,
dementsus, autismi spektri
häire või muud psüühilised
kõrvalekalded. Samuti need,

kes on halvatud, ilma käteta
või haigustega, millega kaasnevad käte liigutushäired (nt
parkinsoni tõbi, raskekujuline
tantstõbi).
Vajadusel määrab raviarst
(mitte hambaarst) inimesele
õiguse tasuta hambaraviks,
sh narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märkme.
Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. Kui patsiendil
on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib
vastuvõtuaja broneerimiseks

Hambakliinik

Vastuvõtu kontaktid

Märkused

Tiina Verrev

Keskallee 22-1. Kohtla-Järve linn Ratastooliga ligipääsu ei ole
Tel: 337 3995 / 553 1698

Jõhvi Hambapolikliinik Kutse tn 5, Jõhvi linn
OÜ
Tel: 337 0331

Ratastooliga ligipääs on olemas

Corrigo OÜ

Jaama 34b, Jõhvi linn
Tel: 333 1100

Ratastooliga ligipääs on olemas

Dentima OÜ

Järveküla tee 54-36, Kohtla-Järve Ratastooliga ligipääsu ei ole
Tel: 337 5175 / 551 3468

Narva Hambakliinik
OÜ

Vestervalli 25, Narva linn
Tel: 359 1277 / 359 4192

Ida-Viru Keskhaigla

1) Kohtla-Järve Järve linnaosa
Kõigis vastuvõtukohtades on
polikliinik (Ravi 10d): hambaratastooliga ligipääs olemas
ravi ja kirurgia registratuuri tel:
3395141
2) Kohtla-Järve Järve linnaosa
polikliinik: hambaravi proteesimise registratuuri tel: 3395165
3) Kohtla-Järve Ahtme linnaosa
polikliinik (Tervise 1): hambaravi
registratuuri tel: 337 8708
4) Kiviõli polikliinik (Keskpuiestee 36) registratuuri tel: 335 7150
/ 331 1133

Ratastooliga ligipääs on olemas

Gitell Grupp OÜ

Kooli tn 15, Mäetaguse alevik
Tel: 565 3872

Ratastooliga ligipääs on olemas

Hamba-Kod OÜ

1) Ida-Viru maakond, Sillamäe
linn, Kajaka tn 9, tel: 397 3560
2) Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa,
Toome pst 5, tel:
337 1956
3) Ida-Viru maakond, Narva
linn, A. Puškini tn 12-2, tel: 354
5049

1) Kajaka tn 9, Sillamäe - tavaratastooliga ligipääs on olemas
(elektrilise ratastooliga juurdepääsu ei ole)
2) Toome pst 5, Kohtla-Järve - tavaratastooliga ligipääs on olemas
(elektrilise ratastooliga juurdepääsu ei ole)
3) Puškini tn 12-2, Narva tavaratastooliga ligipääs on
olemas (elektrilise ratastooliga
juurdepääsu ei ole)

Kodud
tuleohutuks
2021

K

odu
tuleohutuks
on koostööprojekt,
kus
päästeamet,
päästekeskus,
kohalik omavalitsus ja koduomanikud
tegutsevad
ühise eesmärgi nimel –
muuta kodu tuleohutuks.
Taotlusvoor on avatud
3.01.2021–28.02.2021.
Projekti sihtrühm:
Inimene kelle kodus hakatakse projekti raames tööd teostama:
1) peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik

ja rahvastikuregistri andmetel
elama sellel pinnal;
või
2) on alaliselt pinnal elav
isik, kuid kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane
või hõimlane, kes võimaldab
alalisel elanikul sellel pinnal
elada vähemalt 3 aastat ning
on võimelised seda kirjalikult
tõendama.
Leibkond, kes kuulub
projekti sihtrühma:
•Toimetulekuraskustes
leibkonnad (KOV hinnangul)
•Lastega pered, eelkõige
lasterikkad
•Puuetega inimesed
•Eakad, eelkõige üksi elavad eakad
•Erand:
juhtumipõhine
lähenemine (näiteks on juh-

pöörduda hambaarsti poole.
Tähele tuleb panna seda, et
tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti
juurde, kellel on haigekassaga
leping ja kes pakub hambaravi
puuetega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide
kontaktid leiab haigekassa kodulehelt.
Mida silmas pidada
vastuvõtuaja
broneerimisel?
Puuetega inimesele hambaarsti juurde aega broneerides tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid. Helistaja peab olema
valmis jagama infot puudega
inimese seisundi kohta. Näiteks tuleb hambaarstile teada
anda, kas inimene on võimeline hambaarstitooli istuma, ise
suud avama ja kas ta saab aru
arsti jutust. Arsti tasub teavitada ka sellest, mis puudega
inimest ärritab ja rahustab.
Kindlasti tuleb välja tuua,
millal inimene viimati hambaarsti juures käis ja millised
on olnud eelnevad kogemused. Näiteks ei saa lamavat inimest tavalises hambaravi kabinetis reeglina ravida ja seda
tuleb teha hoopis haiglas.
Puuetega inimese abistajal
tasuks hambaarsti vastuvõtule
kaasa tulla, et ta saaks vajadusel arstiga suhelda ja oma inimest toetada ja aidata.
Puuetega inimeste
hambaravi Ida-Viru
maakonnas
Ida-Viru maakonnas pakuvad
puuetega inimestele tasuta
hambaravi kaheksa kliinikut.
Juhul kui puuetega inimese
kliinikusse toimetamiseks on
vaja kasutada invatransporti,
siis tuleks ühendust võtta kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes aitab seda organiseerida.
Invatranspordi saamiseks
võtke ühendust Toila valla
sotsiaaltöö spetsialistiga
Tel: 336 9501 / 5341 9885
TVL

tunud peres hiljuti sündmus,
mis on mõjutanud leibkonna
majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).
Taotlus esitada hiljemalt
31.01.2021 toilavv@toila.ee
Rohkem infot Päästeameti
kodulehelt: kodutuleohutuks.
ee/koostooprojektid/kodud-tuleohutuks-2021/.
Päästeameti jaoks on oluline, et inimesed elaksid oma
kodudes turvaliselt. Selleks
tuleb igaühel ise teha esimesed sammud ja vajadusel tuleb
appi ka Päästeamet.
Kui kahtled oma kodu
tuleohutuses ja soovid nõustamist, siis anna sellest teada
Päästeala infonumbril 1524.
TVL

TASUB TEADA
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Abivajajast ja hädaohus lapsest
teatamise kord Toila vallas

K

äesolev kord reguleerib Toila vallas abivajavast ja
hädasolevast lapsest teavitamist. Kord lähtub lastekaitseseaduse § 26, § 27, § 30, § 31. Kord avaldatakse
Toila valla kodulehel.

1. Abivajavast lapsest teavitamine
1.1 Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või
kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes,
ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute
heaolu.
1.2 Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel,
kellel on olemas teave abivajavast lapsest.
1.3 Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada Toila Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti telefonil 51906323, e-kirja
teel eva.aleksandrina@toila.ee, Toila valla üldnumbril 336
9845, e-kirja teel toilavv@toila.ee või lasteabitelefonil 116
111.
1.4 Abivajava lapse kohta teate vastu võtnud ametiisik, kes
ei ole lastekaitsespetsialist, on kohustatud teate viivitamata
edastama lastekaitsespetsialistile või teda asendavale ametiisikule.
1.5 Abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti
ei avalikustata, välja arvatud süüteomenetluses. Abivajavast
lapsest teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks
õigus jätta teavitamisel enda kohta andmed avaldamata.
2. Hädaohus olevast lapsest teavitamine
2.1 Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist
ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema
enda või teiste isikute elu või tervist.
2.2 Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil
isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest.
2.3 Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.
3. Lasteabitelefon
3.1 Lasteabitelefonile on oodatud kõik pöördumised, mis
on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on
vaja teatada abivajavast lapsest.
3.2 Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad.
3.3 Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas. Kui helistada
ei soovita, saab nõuannet küsida ka interneti teel, kasutades
selleks kas e-kirja või online-nõustamise võimalust kodulehelt www.lasteabi.ee „Küsi abi“ alt. Kõik pöördumised salvestatakse. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks.
TVL

Toila vald osaleb ka käesoleval
aastal projektis „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“

P

rojekti raames on võimalik kohandada puuetega inimeste koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs,
hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.
Toila vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ IV taotlusvoorus, mille raames kohandatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja vallaeelarveliste vahendite toel erivajadusega inimese eluruumid nende
vajadustele vastavaks.
IV taotluvoor on avatud 07.12.2020 - 31.08.2021
Kohandamise periood on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest alates.
Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus.
Taotluse vormi leiate Toila valla kodulehelt.
Taotlused koos lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt
30.04.2021 Toila vallavalitsuse e-posti aadressile toilavv@
toila.ee (digitaalselt allkirjastatud) või postiaadressile Pikk
13a, Toila alevik, 41702 Toila. Märgusõna „Puudega inimeste elusaseme kohandamise toetus“. Samuti võtavad taotlusi vastu elukohajärgsed Toila vallavalitsuse teenuspunktid
Kohtla-Nõmmel ja Kohtlas.
Lisainfo Krista Kool, 5341 9885, krista.kool@toila.ee
TVL
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Suusarajad
on avatud

A

asta lõpp tõi endaga kaasa mõnusa
lumevaiba ja Toila
valla Spordi- ja Kultuurikeskusel on valmis saanud suusarajad nii Voka terviserajal kui Kohtla-Nõmmel
Kaevandusmuuseumi juures.
Et tehtud töö ja rajad
kauem kestaksid, palume kõigilt mõistvat suhtumist ja suusarajale mootorsõidukitega ja
koertega mitte minna. Suusahooaeg kestab meil lühikest
aega, seega palume jalutamiseks ja motospordi harrastamiseks leida selleks ajaks uued
rajad.
Palume ka jalutajatelt
mõistvat suhtumist ning võimaluse korral kasutage kõndimiseks raja äärt, mitte keskosa.
TVL

Voka suusarajad ootavad külastajaid.

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee

Loe internetis
toila.kovtp.ee/
toila-valla-leht

Väljaandja:

Toimetaja:
Kujundus:
Trükk:
Tiraaž:

Toila Vallavalitsus
Pikk 13a, 41702 Toila
toilavv@toila.ee
+372 336 9845
toila.kovtp.ee
Lea Rand
Ajakirjastus OÜ
Printall AS
2100

Kaasautorite materjale
ootame iga kuu
25. kuupäevaks
e-maili aadressile
lea.rand65@gmail.com

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee

