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SISSEJUHATUS  

Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seaduse (KOKS) paragrahv 37 lõige 1 kohaselt 
peab vallal olema arengukava vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks. Pikemaajaliste 
varaliste kohustuste või nende kavandamise puhul, peab arengukava olema koostatud 
vastava perioodi peale. Eelnev viitab, et arengukava on valla strateegiline 
töödokument, mis loob raamistiku valla ressursside paigutamisele ja otsuste 
langetamisele.   

Arengu kavandamine on pidev protsess ja nii ei sündinud käesolev Jõgeva valla 
arengukava aastateks 2005-2013 ja tegevuskava aastateks 2005-2009 tühjale kohale, 
vaid põhineb valla olemasolevatel arengudokumentidel (nt Jõgeva valla arengukava 
2002-2005, Jõgeva valla üldplaneering, valla erinevad sektorarengukavad).   

Käesoleva arengukava koostamise algatajateks olid Jõgeva Vallavolikogu ja 
Vallavalitsus. Arengukava koostamise protsessi paremaks ja efektiivsemaks 
läbiviimiseks moodustati 6 valdkondlikku teemarühma:  
Omavalitsuse juhtimine, haldussuutlikkus ja eelarve (juhtrühm)  
Haridus ja noorsootöö  
Kultuur, sport ja ühistegevus 
Tehniline infrastruktuur, vallamajandus ja keskkond 
Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, korrakaitse ja turvalisus 
Majandus ja turism  

Arengukava koostamise peamisteks töövormideks olid teemarühmade töökoosolekud 
ja ühisseminarid ning avalikud arutelud, millest olid oodatud osa võtma kõik valla 
arengust huvitatud asjalised. Arengukava koostamise käigus viidi läbi ka 
rahvaküsitlus, saamaks teada vallaelanike arvamust valla olukorra ja 
tulevikuvõimaluste suhtes. Arengukava koostamisel oli abiks Konsultatsiooni ja 
Koolituskeskuse Geomedia projektijuht Kristjan Sahtel.  

Käesolev arengukava on jagatud neljaks suuremaks osaks. Esimene osa annab 
ülevaate valla territooriumist ja demograafilisest olukorrast. Teises osas 
keskendutakse valla erinevate eluvaldkondade analüüsile, tuues välja peamised 
olukorda kajastavad faktandmed ning valdkondade tugevad ja nõrgad küljed, 
probleemid ning arenguvajadused. Teise osa võtavad kokku Jõgeva valla arengukava 
2002-2005 eesmärkide täitmise hinnang ja valla SWOT-analüüs. Arengukava kolmas 
osa sisaldab valla arengustrateegiat aastani 2013, milles sõnastatakse valla visioon ja 
seletatakse lahti valla arengumudel. Arengukava viimane, neljas osa, sisaldab Jõgeva 
valla tegevuskava aastateks 2005-2009. Valla tegevuskava on seotud 
arengustrateegias püstitatud valla visiooni ja strateegiliste eesmärkidega ühelt poolt ja 
teisalt valla eelarveprotsessiga. Tegevuskavas on välja toodud konkreetsed tegevused, 
mis aitavad kaasa valla elukvaliteedi tõstmisele ja visiooni saavutamisele.   
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PÕHIMÕISTED  

Areng – majanduslike, sotsiaalsete ja looduskeskkonna muutuste protsess, millel 
puudub ühtne ja lihtne määratlus. Tavapäraselt nähakse arenguna positiivseid 
muutusi.  

Arengukava – pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide 
saavutamist kavandav dokument. Arengukava viiakse ellu programmide, projektide ja 
eelarve kaudu.  

Arengumudel – hetkeolukorra analüüsil põhinev, arengu visioonist ja eesmärkidest 
lähtuv üldine terviklahend.  

Arengustrateegia – arengu tagamiseks või kiirendamiseks koostatud üldine tegevus-
programm, milles määratakse prioriteet või prioriteedid, pikaajalised eesmärgid ning 
näidatakse, kuidas koondada eesmärkide saavutamiseks vajalikke ressursse.   

Jätkusuutlik areng - areng, mis tagab nii praegu kui tulevikus inimesi rahuldava 
elukeskkonna ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt 
kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades.  

Strateegiline eesmärk – strateegiast ja selles seatud prioriteedist või prioriteetidest 
lähtuv eesmärk.  

SWOT-analüüs – meetod organisatsiooni sisemiste tugevate ja nõrkade külgede ning 
väliskeskkonna võimaluste ja ohtude analüüsimiseks. Analüüs viiakse tavaliselt läbi 
rühmatööna ning keskendub kohalikele omavalitsustele rakendatuna omavalitsusele 
tervikuna, mitte üksnes valitsusaparaadile.  

Tegevus – tegevuse kirjeldamisel on võimalik määratleda teostamise aeg, maksumus, 
vastutaja ja finantseerimisallikas või -allikad.  

Tegevuskava – konkreetsete tegevuste loend ja kirjeldus, mida on vaja eesmärkide 
saavutamiseks täita.  

Tegevussuund – tegevuste kompleks, mis tuleb teostada eesmärgi saavutamiseks. 
Tegevussuuna sees määratletakse konkreetsed tegevused (projektid).  

Valdkond – tegevuse laadi (väljundi) alusel eristatav tegevuste üldistatud kogum.   

Valdkondlik arengueesmärk – valdkonnas seatud eesmärk, mille täitmine tugevdab 
valdkonda.  

Visioon – üldine kirjeldus seisundist, mida tahetakse piirkonnas teatud ajaks saavu-
tada. Ajapiir lepitakse kokku.  

Üldeesmärk – üldisel maailmapildil tuginev eesmärk, nt elanike heaolu, keskkonna 
puhtus, inimeste õnn. 
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1. TERRITOORIUM JA RAHVASTIK  

1.1 Asend ja looduskeskkond  

Asend 
Jõgeva vald asub Jõgeva 
maakonna põhja- ja keskosas, 
paiknedes rõngasvallana 
ümber maakonnakeskuse 
Jõgeva linna. Vald piirneb 
põhjas Lääne-Virumaa Rakke 
vallaga ning Järvamaa Koeru 
vallaga. Idas on ühine piir 
Torma vallaga, lõunas on 
piirinaabriteks Palamuse ja 
Puurmani vald, läänes 
Puurmani ja Pajusi vald. 
Valla praegused piirid 
kujunesid välja 1979. aastal. 
Jõgeva vald on üks 
suuremaid maavaldasid 
pindalaga 458 km2, millest 
ca 32% moodustab haritav 
maa ning 50% metsamaa.  

Joonis 1: Jõgeva valla kaart 

  

Tähtsamatest ühendusteedest läbivad valda Piibe maantee, Põltsamaa-Mustvee 
maantee ning Tallinn-Tapa-Tartu raudteeliin. Valla teedevõrk on tänu soodsale 
maakonnakeskust ümbritsevale asendile hästi arenenud.  

Jõgeva vallas eristub 5 põhilist piirkonda – Vaimastvere, Laiuse, Kuremaa, Jõgeva 
alevik ja Siimusti. Kokku on Jõgeva vallas 41 asulat.  

Looduskeskkond 
Maastikuliselt moodustab Jõgeva valla territooriumi tuumiku Pedja jõe ja tema 
lisajõgede Onga ja Kaave valgalad ning Vooremaa põhjaosa Laiuse suurvoorega. 
Valla äärealad jäävad Endla soostiku ja Kesk-Eesti moreentasandikule. Valla 
territooriumil asub 2 looduskaitseala (Endla Looduskaitseala ja Mustallika 
Looduskaitseala, mis mõlemad on ka Natura 2000 võrgustikus) ning 14 muud 
pindalalist looduskaitseobjekti (peamiselt kaitsealused pargid). Lisaks on Jõgeva 
vallas looduskaitse alla võetud 4 üksikobjekti. Samuti on vallas kaitse alla võetud 4 
metsise püsielupaika.  

Pinnakate ja põhjavesi  
Jõgeva valla pinnakatte moodustab 2-10 meetri paksune liivsavimoreen. Valla 
territooriumist on ca 60% nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel, mis paiknevad  
peamiselt valla kesk- ja lääneosas, hõlmates enda alla Kurista, Vaimastvere, Kärde, 
Vägeva, Jõgeva alevik, Siimusti ja Painküla alad. Laiuse - Kuremaa piirkond asub 
Saadjärve voorestiku keskosas, kus 20-30m kõrgused voored vahelduvad soo-ja 
järvenõgudega. Geoloogilise aluspõhja moodustavad seal alamsiluri Raikküla lademe 
lubjakivi ja dolomiit, mis on kaetud 20-40m paksuselt kvaternaari setetega. 
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Voorestiku kvaternaari setetes esineb erineva vanusega moreene ja fluvioglatsiaalset 
kruusa ning liiva.  

Pinnavesi 
Vooluveekogudest läbib Jõgeva valda põhja-lõuna suunaliselt Pedja jõgi (Suur-
Emajõe lisajõgi, pikkus 122km, valgala 2710km2). Pedja jõel on oluline 
puhkemajanduslik tähtsus Jõgeva piirkonna elanike jaoks ja Pedja jõe 
reostuskoormust on oluliselt vähendanud Jõgeva linna reovee puhastussjaama 
käikurakendamine.   

Jõgeva valla suuremad pinnaveekogud lisaks Pedja jõele on Endla järv (pindala 180 
ha, keskmine sügavus 1,6m), Männikjärv Endla soostikus, Kivijärv ( Laiuse lähedal), 
Kuremaa järv (pindala 397,1ha, keskmine sügavus 5,9m) ja Amme jõgi (pikkus 59 
km).  

Maavarad 
Maavaradena on Jõgeva valla territooriumil arvestatavad turba (hästilagunenud ja 
vähelagunenud turvas), ehitusliiva ja ehituskruusa varud. Täielikult või osaliselt asub 
Jõgeva valla territooriumil 7 turbamaardlat, 2 ehituskruusa maardlat, 8 ehitusliiva 
maardlat ja 1 ehituslubjakivi maardla. Kaevandamine toimub neist üheksas.   

1.2 Rahvastik  

Jõgeva valla rahvaarv on 2005. aasta alguse seisuga 5570 inimest. Vaadeldes 
rahvaarvu muutumist alates 1989.a. rahvaloendusest kuni 2005. aastani, nähtub, et 
kuni 1995.a. Jõgeva valla rahvaarv kasvas, kuid sealt alates on toimunud rahvaarvu 
vähenemine, mis on hoogustunud just viimase 5 aasta jooksul.   

Joonis 2: Jõgeva valla rahvaarv aastatel 1989, 1995, 1999, 2005 
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Jõgeva valla rahvastik on koondunud suurematesse keskustesse, milleks on Jõgeva 
alevik (625 elanikku), Kuremaa (420), Laiuse (488), Siimusti (813) ja Vaimastvere 
(351). Üle 200 elanikuga asulad on veel Kurista (285) ja Painküla (239), ülejäänud 
Jõgeva valla asulate rahvaarv jääb juba alla 200 elaniku. Kõige rohkem on viimase 5 
aasta jooksul muutunud Kuremaa rahvaarv, vähenedes 2000-2005 186 elaniku võrra. 
Ülejäänud asulates on rahvaarv vähenenud mõõdukalt, kuid on ka näiteid rahvaarvu 
suurenemisest (Kaera, Võikvere, Õuna).   
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Tabel 1: Rahvaarv Jõgeva valla asulates 

Rahvaarv 
Asula 1989 1999 2000 2004 2005 
Alavere 61 49 50 53 56 
Ellakvere 86 96 93 100 97 
Endla 55 62 63 55 53 
Jõgeva 616 620 561 629 625 
Kaera 74 98 85 120 117 
Kassinurme 173 167 155 166 158 
Kaude 83 56 29 54 49 
Kivijärve 62 65 57 73 66 
Kuremaa 783 527 606 437 420 
Kurista 259 321 266 291 285 
Kõola 76 80 89 82 81 
Kärde 149 166 137 153 150 
Laiuse 501 526 470 476 488 
Laiusevälja 110 134 123 160 146 
Lemuvere 46 38 41 38 36 
Liivoja 73 83 94 93 97 

Lõpe küla       9 9 
Mooritsa 15 18 21 14 14 
Mõisamaa 33 56 43 58 58 
Paduvere 41 40 32 36 35 
Painküla 234 221 204 239 239 
Pakaste 89 95 73 64 64 
Palupere 41 40 49 45 44 
Patjala 58 62 48 54 50 
Pedja 61 71 71 72 72 
Raaduvere 35 61 62 53 52 
Rohe 37 30 25 32 25 
Selli 53 39 47 30 30 
Siimusti 866 816 813 852 813 
Soomevere 27 30 21 24 23 
Teilma 69 61 56 73 73 
Tooma 23 29 19 29 26 
Vaimastvere 360 427 353 340 351 
Vana-Jõgeva 19 35 30 69 84 
Vilina 38 49 52 54 56 
Viruvere 41 42 40 50 46 
Võduvere 123 110 96 113 109 
Võikvere 64 90 83 97 93 
Vägeva 78 78 65 89 89 

Väljaotsa        25 24 
Õuna 102 167 176 178 167 

KOKKU 5714 5755 5398 5679 5570 

 

Jõgeva valla iive on viimastel aastatel (1997-2004) olnud suhteliselt kõikuv. Peamise 
põhjusena saab välja tuua mehhaanilise iibe, mis antud perioodi jooksul on aastate 
lõikes olnud väga hüplik, jäädes siiski enamjaolt negatiivseks. Loomulik iive on 
vaadeldava perioodi jooksul olnud valdavalt negatiivne (va 1997.a.) ning alates 2003. 
aastast surmade arv võrreldes sündimusega oluliselt kasvanud.   
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Joonis 3. Jõgeva valla iive 1997-2004 
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Valla rahvastiku soolis-
vanuselisest struktuurist 
nähtub, et rahvastiku 
koosseis vananeb ja 
väheneb. Seda 
iseloomustavad 
eelkõige sündimuse 
järsk langus ja 
vanemate (üle 50-
aastaste) elanikkonna 
gruppide rahvaarvu 
suurenemine. Lisaks on 
oluliselt vähenenud 20-
29-aastaste osakaal 
elanikkonnas.  

Joonis 4. Jõgeva valla soolis-vanuseline koosseis 1999 ja 2005 
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Valla rahvastiku vanuselisest jaotusest lähtuv demograafilise tööturusurve indeks1 

näitab, et lähiaastatel tööikka jõudvate elanike arv ületab sealt väljuvate elanike arvu. 
Jõgeva valla demograafiline tööturusurve indeks on praktiliselt võrdne Jõgeva 
maakonna omaga ning ületab oluliselt kogu Eesti vastavat näitajat.  

Tabel 2: Jõgeva valla demograafiline tööturusurve indeks 2003.a. (ESA)  
Rahvaarv 

kokku 
Rahvastik 

vanuses 5-14 
Rahvastik 

vanuses 55-64 
Demograafiline 

tööturusurve indeks 
Kogu Eesti 1356045 162586 149664 1,09 
Jõgeva maakond 37886 5427 4290 1,27 
Jõgeva vald 5379 780 601 1,3 

 

Jõgeva valla elanikest moodustavad 94,5% eestlased. Teised enam esindatud rahvused 
on venelased (3,7%) ja ka soomlased (0,8%). Ülejäänud rahvused moodustavad juba 
alla poole protsendi valla elanikkonnast. Kokku on elab Jõgeva vallas 17 rahvuse 
esindajaid. 
Tabel 3: Jõgeva valla rahvuslik kooslus 

Rahvus Elanike arv

 

% Rahvus Elanike arv

 

% Rahvus Elanike arv

 

% 

                                                

 

1 Demograafiline tööturusurve indeks võimaldab hinnata rahvastiku vanusstruktuuri tasakaalustatust, 
piirkondade demograafilist taastootmispotentsiaali ja nende muutusi. Indeks arvutatakse 5–14-aastase 
ja 55–64-aastase rahvastiku suhtena. 
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Eestlane 5262 94,47%

 
Leedulane 2 0,04%

 
Mari 1 0,02%

 
Venelane 207 3,72%

 
Tatarlane 2 0,04%

 
Rootslane 1 0,02%

 
Soomlane 44 0,79%

 
Kreeklane 1 0,02%

 
Rumeenlane

 
1 0,02%

 
Ukrainlane 28 0,50%

 
Usbekk 1 0,02%

 
Tðuvað 1 0,02%

 
Sakslane 8 0,14%

 
Inglane 1 0,02%

 
Tðehh 1 0,02%

 
Valgevenelane

 
8 0,14%

 
Inguð 1 0,02%

   

1.3 Asustusstruktuur  

Aastakümneid on Jõgeva valla arengut kujundanud suuremad keskasulad  
Vaimastvere, Laiuse, Kuremaa, Jõgeva alevik ning tööstusasulana Siimusti. 
Keskasulate järgi võibki vallas eristada viit põhilist piirkonda. 

 

Vaimastvere piirkonda kuuluvad Endla, Kõola, Kärde, Paduvere, Pedja, 
Rohe, Selli, Tooma, Vägeva ja keskasulana Vaimastvere.  

 

Laiuse piirkonda kuuluvad Alavere, Laiusevälja, Lõpe, Palupere, Raaduvere, 
Vilina ja keskasulana Laiuse.  

 

Jõgeva piirkonda kuuluvad Ellakvere, Kaera, Liivoja, Mõisamaa, Viruvere, 
Võduvere, Võikvere, Vana-Jõgeva, Õuna, Kurista ja keskasulana Jõgeva  
alevik. 

 

Siimusti piirkonda kuuluvad Kassinurme, Painküla, Pakaste, Patjala ning 
eraldi piirkonnana Siimusti alevik. 

 

Kuremaa piirkonda kuuluvad Kaude, Kivijärve, Lemuvere, Mooritsa, 
Soomevere, Teilma ja keskasulana Kuremaa. 

Valla jaoks oluliste keskustena tuleb veel märkida kindlasti Jõgeva linna, samuti ka 
Tartut ja Põltsamaad.   

2. VALLA OLUKORRA ÜLEVAADE JA HINNANG  

2.1 Valla juhtimine  

2.1.1 Vallavolikogu ja -valitsus  

Jõgeva Vallavolikogu on valitud 20. oktoobril 2002. aastal ja koosneb 19 liikmest. 
Erakondadest on esindatud Erakond Mõõdukad, Isamaaliit, Keskerakond, Rahvaliit ja 
Reformierakond. Volikogu tööd koordineerib ja juhatab volikogu esimees ning 
moodustatud on 6 volikogu komisjoni.  

Joonis 5. Jõgeva Vallavolikogu struktuur         

Jõgeva Vallavalitsus on 5 liikmeline. Vallavalitsuse tööd koordineerib ja juhatab 
vallavanem.  

Volikogu esimees

 

Sotsiaal-, 
tervishoiu- ja 
korrakaitse-

komisjon 

Muinsus-
kaitse-

komisjon 

Maa-, heakorra-, 
planeeringu- ja 

keskkonna-
komisjon  

Revisjoni-
komisjon 

Eelarve-, 
majanduse ja 

erastamis-
komisjon 

Haridus-, 
kultuuri- ja 

spordi-
komisjon 
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Joonis 6. Jõgeva Vallavalitsuse struktuur                      

2.1.2 Omavalitsuse asutused  

Jõgeva vallal on 2004. aasta 
lõpu seisuga 14 asutust 
ning vald omab osalust 
ühes äriühingus. 2005.a. 
sügisest moodustatakse 
Vaimastvere Põhikooli 
asemele Vaimastvere 
Lasteaed-Põhikool. Järgnev 
tabel annab ülevaate valla 
asutustest ja osalusega 
äriühingust. 

Tabel 4. Jõgeva valla asutused ja osalusega äriühingud 
Jõgeva valla asutused 
1.

 

Vaimastvere Põhikool 
2.

 

Laiuse Põhikool 
3.

 

Siimusti Lasteaed-Algkool 
4.

 

Kuremaa Lasteaed-Algkool 
5.

 

Lasteaed Karukell 
6.

 

Jõgeva aleviku Lasteaed 
7.

 

Laiuse Lasteaed 
8.

 

Siimusti Lastekodu Metsatareke 
9.

 

Kuremaa Ujula 
10.

 

Kuremaa Raamatukogu 
11.

 

Laiuse Raamatukogu 
12.

 

Siimusti Raamatukogu 
13.

 

Vaimastvere Raamatukogu 
14.

 

Vägeva Raamatukogu 
Jõgeva valla osalusega äriühingud 
1. Kuremaa Enveko 

 

2.1.3 Valla eelarve  

Järgnevalt on välja toodud Jõgeva valla tulud ja kulud aastatel 2001-2005, Jõgeva 
valla investeeringud eluvaldkondade lõikes aastatel 2001-2004 ning valla kohustused 
ja laenukoormus aastateks 2005-2011.  

Tabel 5: Jõgeva valla tulud peamiste tululiikide kaupa 2001-2005 (tuh. krooni) 
 Tulu liik 2001 2002 2003 2004 2005 

Vallavanem

 
Vallasekretär

 
Kantselei

  

registripidaja 

 

kantseleispetsialist 

 

sekretär-asjaajaja

 

Maaosakond Majandusosakond Haridus- ja 
kultuuriosakond

 

Sotsiaalosakond Finantsosakond  

Abivallavanem

  

sotsiaaltöö  
spetsialist 

 

lastekaitsespetsialist

  

sotsiaalhooldus-
töötajad

  

sotsiaaltöö 
peaspetsialist 

 

haridus-, ja 
kultuuri- ja 
sporditöö pea-
spetsialist

  

peamaakorraldaja 

 

majandusspetsialist 

 

ehitusspetsialist 

 

keskkonnakaitse- ja  
heakorra spetsialist 

 

järelvalvespetsialist 

 

majahaldur 

 

autojuht 

 

koristaja 

 

noorsootöö 
spetsialist 

 

pearaamatupidaja

  

raamatupidaja- 
kassapidaja 

 

noortejuhid 

 

eelarveökonomist 
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Tuh. 

krooni 
% Tuh. 

krooni 
% Tuh. 

krooni 
% Tuh. 

krooni 
% Tuh. 

krooni 
% 

Füüsilise isiku tulumaks 9343,5 30,3

 
11359,1

 
28,8

 
12580,3

 
30,2

 
15948,4

 
35,8

 
16350,0

 
36,7

 
Maamaks 2691,7 8,7 2411,8 6,1 2250,8 5,4 2435,8 5,5 2300,0 5,2 
Kaupade ja teenuste 
müük 1204,7 3,9 1955,2 5,0 2224,8 5,3 2821,3 6,3 2804,4 6,3 
Toetused 16997,4

 
55,1

 
22369,6

 
56,7

 
24110,6

 
58,0

 
22489,8

 
50,5

 
18477,2

 
41,5

 

Muud tulud 586 1,9 1355,9 3,4 427,7 1,0 834,7 1,9 345,0 0,8 

Kokku 30823,3

 

100

 

39451,6

 

100

 

41594,2

 

100

 

44530,0

 

100

 

40276,6

 

100

  

Tabel 6: Jõgeva valla kulud eluvaldkondade lõikes 2001-2005 (tuh. krooni) 
2001 2002 2003 2004 2005 

Kulu liik Tuh. 
krooni % Tuh. 

krooni % Tuh. 
krooni % Tuh. 

krooni % Tuh. 
krooni % 

Üldised valitsussektori 
teenused 3349,8 10,9

 

3783,2 9,6 3942,1 9,5 4331,5 9,7 5248,6 11,8

 

Avalik kord ja julgeolek 37,3 0,1 7,1 0,0 0 0,0 24,8 0,1 20,0 0,0 
Majandus2  4129,9 13,4

 

8968,6 22,7

 

3636,8 8,7 3690,7 8,3 5005,0 11,2

 

Keskkonnakaitse 0 0,0 0 0,0 1864,9 4,5 966,6 2,2 729,0 1,6 
Elamu- ja 
kommunaalmajandus 0 0,0 0 0,0 2667 6,4 4152,3 9,3 2987,0 6,7 
Tervishoid 91,3 0,3 128,3 0,3 302,1 0,7 42,0 0,1 79,9 0,2 

Vaba aeg, kultuur, 
religioon 4397,2 14,3

 

4589,5 11,6

 

5158,3 12,4

 

6409,5 14,4

 

5669,1 12,7

 

Haridus 13849,6

 

44,9

 

19424,2

 

49,2

 

19917,1

 

47,9

 

19852,0

 

44,6

 

18836,5

 

42,3

 

Sotsiaalne kaitse 4256,7 13,8

 

4305,1 10,9

 

4322,4 10,4

 

4342,5 9,8 5871,6 13,2

 

Kokku 30111,8

 

100

 

41206 100

 

41810,7

 

100

 

43811,9

 

100

 

44446,7

 

100

  

Tabel 7: Jõgeva valla investeeringud eluvaldkondade lõikes 2001-2005 (tuh. krooni) 
2001 2002 2003 2004 

Valdkond Tuh. 
krooni

 

Sihtotstar-
beline toetus 
investeerin-

guks 

Tuh. 
krooni

 

Sihtotstar-
beline toetus 
investeerin-

guks 

Tuh. 
krooni

 

Sihtotstar-
beline toetus 
investeerin-

guks 

Tuh. 
krooni

 

Sihtotstar-
beline toetus 
investeerin-

guks 

Majandus3 1066,4

 

502,7 3896,6

 

1410,8 1455,2

 

- 1468,4

 

558 
Keskkonnakaitse 0 - 0 - 1461,6

 

- 159,7 0 
Elamu- ja 
kommunaalmajandus

 

0 - 0 - 2025,1

 

- 3171,7

 

1833 
Tervishoid 0 - 0 - 25,5 - 0,0 0 
Vaba aeg, kultuur, 
religioon 2201 1844,2 1459,1

 

1058 1523,9

 

- 2245,5

 

520 
Haridus 1441,7

 

19 6021,7

 

2000 4918 - 3700,9

 

2300 

Sotsiaalne kaitse 0 - 0 - 0 - 154,0 114,5 

Kokku 4709,1

 

2365,9 11377,4

 

4468,8 11409,3

 

4372 10900,2

 

5325,5 

   

Tabel 8: Jõgeva valla laenud ja kohustused 2005-2011 (tuh. krooni) 

Laenud/kohustused 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                                

 

2 Aastatel 2001 ja 2002 majanduskulude hulka arvestatud ka keskkonnakaitse ja elamumajandusega 
seotud kulud 
3 Aastatel 2001 ja 2002 majanduse alla arvestatud ka keskkonnakaitse ja elamumajandusega seotud 
investeeringud 
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Laenude jääk aasta lõpuks 9691,3 7848,0 6005,0 4162,7 2320,0 1064,0 0,0 
Muude kohustuste jääk aasta lõpuks 10299,5 8277,3 6291,6 4266,7 2375,6 1064,0 0,0 
Kohustuste kogusumma osakaal 
eelarvest4 29,8% 24,0% 18,2% 12,4% 6,9% 3,1% 0,0% 
Laenude, kapitalirendi maksete ja 
intressikulude osakaal eelarvest5 6,0% 6,9% 6,6% 6,4% 5,8% 3,8% 3,1% 

  

2.1.4 Koostöö ja välissuhtlus  

Jõgeva vald osaleb Jõgevamaa Omavalitsuste Liidus ja Eesti Maaomavalitsuste 
Liidus. Samuti võetakse aktiivselt osa MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste 
Aktiviseerimiskeskuse tegevusest. Jõgeva vald on liige veel: 

 

Maksumaksjate Liidus 

 

Jõgevamaa Maaparandus- ja Veeühistu Liidus 

 

MTÜ Jõgeva Diakooniakeskuses 

 

SA Voorema Järved 

 

SA Vooremaa Looduskeskus 

 

SA Eesti Tehniliste Põllukultuuride Töötlemispark 

 

MTÜ Omavalitsuste IT Keskus 

 

MTÜ Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühendus 

 

SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus 

 

SA Kuremaa Spordikool  

Jõgeva valla välispartneriteks on Allaþi vald Läti Vabariigis, Dals-Edi kommuun 
Rootsi Kuningriigis ja Orimattila vald Soome Vabariigis. Nendega toimib pidev 
koostöö pea kõigis eluvaldkondades.  

2.1.5 Maa- ja omandireform  

31.01.2005.a. seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 3 763 katastriüksust 
pindalaga 38 973,8 ha, mis moodustab 84,9% Jõgeva valla maafondist (45 879,5 ha).   

Tabel 9: Jõgeva valla maareformi olukord seisuga 31.01.2005  
Maa õiguslik nimetus Pindala (ha) % kogupindalast 

Tagastatav maa 14214,2 ha 36,47% 
Ostueesõigusega erastatav maa 6528,9 ha 16,75% 
Enampakkumisega erastatav maa 578,4 ha 1,48% 
Vaba põllumajandusmaa erastamine 2327,5 ha 5,97% 
Vaba metsamaa erastamine 1905,0 ha 4,90% 
Munitsipaalmaa 70,3 ha 0,18% 
Riigimaa 13349,5 ha 34,25% 
Kokku 38973,8 ha 100% 

                                                

 

4 Vastavalt valla- ja linnaeelarve seadusele ei tohi kohustuste osakaal vallaeelarve tuludest ületada 60% 
(riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised toetused maha arvatud)  
5 Vastavalt valla- ja linnaeelarve seadusele ei tohi kohustuste osakaal vallaeelarve tuludest ületada 20% 
(riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised toetused maha arvatud) 



 
2.1.6 Külaliikumine  

Külaliikumine külaelu arendajana ja edendajana on vallas alles kujunemas. Külaseltse 
tegutseb vallas praegu vaid kolm – Vaimastvere külaarendamise selts WAKS ja 
Kurista külaselts CORISTEL ja Laiuse Külaselts Regio. Teistes suuremates asulates 
on kohaliku elu edendamise oma kanda võtnud erinevad kultuuriseltsid. Nii tegutseb 
Kuremaal kultuuriselts Jensel, Kassinurmes Kassinurme Naisselts, Jõgeva alevikus 
kultuuriselts Vanaveski ja Laiusel MTÜ Meie Mari. Arengukavad on olemas Siimusti 
alevikul, Jõgeva alevikul ja Kassinurme külal.   

Külaliikumise arengu hoogustamiseks tuleb teha palju teavitustööd, jagada 
informatsiooni võimalustest, mida on võimalik ise kohapeal nn rohujuure tasandil ära 
teha. Kindlasti tuleks rohkem tähtsustada külavanemate funktsiooni, tihendada nende 
omavahelist suhtlust ja koostööd vallavalitsusega.  

2.1.7 Hinnang valdkonnale: Valla juhtimine  

OMAVALITSUSE JUHTIMISSTRUKTUUR 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Väljakujunenud, optimaalne ja toimiv 
struktuur 

Bürokraatia kasv  Täiendavate erialaste koolituste 
korraldamine 

Pädevad ja haritud ametnikud Koolitus kallis Vallavalitsuse töövahendite 
kaasajastamine 

Vallaametnike koolitus võimaluste 
piires 

Vallavalitsuse asukoht vallamajas (III 
korrus) 

Valla haldushoone kaasajastamine  

Vallavalitsuse korralikud 
töötingimused 

Inimesekesksus – ei leita ülesse, 
hoones raske orienteeruda 

Vallavalitsuse asukoha nähtavaks 
tegemine valla haldushoones ja 
vallapildis 

Korralik koduleht www.jogevavv.ee

      

Vallavalitsus hästi kättesaadav     
Valla haldushoones on palju 
teenindusasutusi ja riigiasutusi      

OMAVALITSUSE ASUTUSED 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

5 piirkonnas olemas suhteliselt heas 
korras allasutused  

Allasutuste haldamise ja äriühingu 
toetamise vajadus suureneb pidevalt 

SA Kuremaa Turismi- ja 
Arenduskeskus arendamine 

Olemas valla ühine kommunaalettevõte 
Kuremaa ENVEKO AS    

Kuremaa ENVEKO AS arendamine, 
toimimapanek 

KOOSTÖÖ JA VÄLISSUHTLUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Toimivad suhted sõprusvaldadega 
Rootsis, Soomes, Lätis 

Välispartneritega koostöö on kallis  Koostöökontaktide hoidmine ja 
tihendamine 

Edukad projektid ja jätkuprojektid 
sõprusvaldadega 

Välispartneritega suhtlemisel 
takistuseks ka keelebarjäär 

Koostöösidemete suurem 
realiseerimine projektideks 

Sõprusvallad Eestis  Keelekursuste korraldamine 
Osalemine Jõgevamaa OVL ja Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu töös   

Infovahetus ja hankimine 
välispartneritega 

Koostöö naaberomavalitsuste ja Jõgeva 
Maavalitsusega     

KÜLALIIKUMINE 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Kasvav kohalik initsiatiiv Infopuudus ja kättesaadavus seltside 
loomisel, majandamisel 

Külaliikumise väljakujundamise 
toetamine 

 

Head näited külaaktiividest vallas 
olemas 

Bürokraatlik ja aeganõudev 
asjaajamine 

Külade arengukavade koostamise 
nõustamine ja toetamine 

http://www.jogevavv.ee


 

15

   
Harjumatus tasuta tööd teha Külavanemate koolitus 

  
Omavahelised hõõrumised ja 
konkurents külade vahel 

Külavanemate ja vallavalitsuse suhtluse 
tihendamine 

  
2.2 Majandus ja tehniline infrastruktuur  

2.2.1 Ettevõtluskeskkond  

2004.a. lõpu seisuga oli Jõgeva vallas registreeritud kokku 334 äriühingut, 
mittetulundusühingut, sihtasutust ja füüsilisest isikust ettevõtjat. Kõige rohkem 
tegutses vallas FIE-sid – kokku 150. Tööstus- ja teenindusettevõtteid oli vallas 94, 
MTÜ-sid 74.   

Joonis 7. Jõgeva vallas registreeritud äriühingud, FIE-d, MTÜ-d ja SA-d 2004.a.  
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Viimastel aastatel on vallas aasta jooksul registreeritud ettevõtete arv püsinud 3 ja 11 
ettevõtte vahel. Erandiks on siinkohal 1999.a., mil vallas registreeriti 30 uut ettevõtet.  

Joonis 8. Jõgeva vallas loodud ettevõtted aastatel 1999-2004 (ESA) 

30
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35
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Vaadeldes Jõgeva valla ettevõtete jaotumist majandussektorite lõikes, leiab kinnitust 
asjaolu, et enim ettevõtteid tegutseb primaar- ehk põllumajandussektoris (64%). 
Sekundaarsektori ehk töötleva tööstuse ettevõtteid tegutses vallas 2002.a. ESA 
andmetel 23% ja tertsiaar- ehk teenindussektori ettevõtete osakaal oli 13%. 
Traditsiooniliselt on valla peamine ettevõtlusvaldkond põllumajandus, kus tegutsevad 
sellised üle-eestilise tähtsusega ettevõtted ja asutused nagu Jõgeva Sordiaretus 
Instituut, AS Werol Tehased. Siiski on enamus valla põllumajanduslikke 
väikeettevõtted, tegutsedes taludena peamiselt FIE vormis. Viimastel aastatel on valda 
juurde tulnud ka metsa- ja puidutööstuse ning ehitusega tegelevaid ettevõtteid.    
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Joonis 9. Jõgeva valla ettevõtted majandussektorite lõikes 2002.a. 

23% 
(50 ettevõtet)

13% 
(27 ettevõtet)

64% 
(137 ettevõtet)

Primaarsektor Sekundaarsektor Tertsiaarsektor

  

Järgnev tabel annab ülevaate valla suurematest ettevõtetest, nende tegevusaladest, 
käibest ja töötajate arvust.  

Tabel 10. Jõgeva valla suurimad ettevõtted töötajate arvult ja käibelt 2004.a. 

Ettevõtte/asutuse nimi Põhitegevus Töötajate arv

 

Käive (milj. 
krooni) 

Cobra Grupp AS 
Elumajade, ärihoonete ja muude 
olmeobjektide ehitus 

43 20 

MO Puit Jõgeva AS 
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete 
hulgimüük 

21 37 

Perevara AS 
Piimakarjakasvatus, toorpiimatootmine, 
põllumajandussaaduste tootmine, 
varumine, töötlemine 

130 24 

Scandi Floor Eesti AS Liimpuidu tootmine 50 25 

Siimel OÜ 
Maakuivendus- ja -parandustööd, k.a. 
metsa- ja põllumaade kuivendus 

54 15 

AS Werol Tehased Rafineeritud õli ja rasva tootmine 63 201,8 

Jõgeva SAI 
Põllumajanduskultuuride sordiaretus, 
sordiparandus, algseemnekasvatus 120 18 

Laiuse Põllumajanduse OÜ Loomakasvatus 110 22 
Kuremaa Enveko AS Kommunaalmajandus 31 6 

Vaimastvere Agro OÜ 
Piimakarjakasvatus, toorpiimatootmine, 
põllumajandussaaduste tootmine, 
varumine, töötlemine 

31 7,2 

Põllurada OÜ Põllumajanduslik tootmine 26 3,5 
Kurista Saeveski OÜ Saematerjali tootmine 45 20 

 

Valla ettevõtlus on üldiselt aktiivne. Moodustatud on ettevõtjate ümarlaud, mis on 
aktiivselt aidanud kaasa valla elu edendamisele, kultuuriürituste ja ühisaktsioonide 
toetamisega. Toimub aktiivne koostöö vallavõimudega.  

Valla lähituleviku kaheks suuremaks väljakutseks ettevõtluskeskkonna arendamisel 
on Kuremaa kompleksi väljaarendamine tunnustatud puhke-, vaba aja veetmise ja 
konverentsikeskuseks ning tööstuspargi rajamine Painkülla. Painküla tööstuspargi 
rajamise üheks eelduseks on 3,2km raudteeharu ehitamine Jõgevalt ja töötuspargi 
maa-alale. Loodava tööstuspargi eesmärgiks on Jõgeva piirkonna ettevõtluskeskkonna 
atraktiivsuse tõstmine, investeeringute, ettevõtete ja uute töökohtade tõmbamine 
valda. Tööstuspargi rajamiseks on Jõgeva vald, Jõgeva Maavalitsus, SA Eesti 
Tehniliste Põllukultuuride Töötlemispark, AS Biodiesel ja AS Werol Tehased 
sõlminud kavatsuste protokolli. Jõgeva vald tegeleb raudteeharu ehitamiseks vajalike 
maade ja kinnistute ostmisega. Tööstuspargiks planeeritaval maa-alal ja seda 
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ühendaval raudteelõigul on juba olemas arenguks vajalik infrastruktuur (gaas, 
puhastusseadmed, vesi, elekter).   

2.2.2 Tööhõive  

Valla registreeritud töötute arv on aasta-aastalt vähenenud nii meeste kui ka naiste 
seas ja ka vanusgruppide lõikes. 2004. aasta lõpuks moodustasid registreeritud töötud 
(165 inimest) valla elanikkonnast 2,95% ja tööealisest elanikkonnast 4,85%. Samas ei 
väljenda see number reaalset olukorda, kuna paljud töötud ei ole ennast ametlikult 
töötuna registreerinud.   

Joonis 10. Jõgeva valla registreeritud töötud soo- ja vanusgruppide lõikes 2002-2004 
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Aastatel 2002-2004 on Jõgeva vallas töötu abiraha saajad vähenenud poole võrra 
(2002.a.-163 inimest; 2004.a.-81 inimest). Kõige enam on vähenenud töötu abiraha 
saajate naiste arv 16-24 ja 25-49 aastaste hulgas. Ka töötu abiraha saajate meeste arv 
on samades vanusgruppides oluliselt vähenenud. 2004.a. algusest on Jõgeva vallas 
tegeletud pikaajaliste töötute rehabiliteerimisega. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on 
pikaajaliste töötute suunamine iseseisvale toimetulekule läbi nõustamise, 
psühholoogilise julgustamise ja aktiivsuse tõstmise. Töö tõhusust näitab ka töötu 
abiraha saajate arvu vähenemine.  

Joonis 11. Jõgeva valla töötu abiraha saajad soo- ja vanusgruppide lõikes 2002-2004 

18
30 34

64

8 7 2 0

163

8 15 20

45

10 5 0 0

103

10 12
23 26

6 4 0 0

81

0

20

40
60

80

100

120
140

160

180

Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised Töötu
abiraha

saajad kokku
2002-2004

16-24 25-49 50-59 60+

2002 2003 2004

Viimastel aastatel on eelkõige vähenenud töökohtade arv põllumajandussektoris 
seoses tootmise vähenemisega (agronoomid, zootehnikud, insenerid, traktoristid, 
lüpsjad). Samas on vallas puudus kaasaaegse töössesuhtumisega kõrge 
kvalifikatsiooniga spetsialistidest, kes oskaksid töötada tänapäevase tehnoloogiaga.  



 
Valla elanike brutokuupalk on 
viimastel aastatel pidevalt tõusnud 
nii summaliselt kui ka 
protsentuaalses võrdluses maakonna 
ja Eesti keskmisega, ulatudes 
Statistikaameti andmete 2004. aastal 
5100 kroonini. See moodustab Eesti 
keskmisest vastavast näitajast ~70% 
ja Jõgevamaa keskmisest näitajast 
93,25%. 

Tabel 11. Jõgeva valla keskmine brutokuupalk 
2002-2004 (ESA)  

Keskmine brutokuupalk 

 
2002 2003 2004 

Eesti  6144 6723 7290 

Tallinn 8097 8749 9259 

Jõgevamaa 4264 4801 5469 

Jõgeva vald 3882 4448 5100 

% Eesti keskmisest 63,2%

 

66,15%

 

69,95%

 

% Tallinna keskmisest 47,95%

 

50,85%

 

55,1%

 

% Jõgevamaa keskmisest 91,05 92,65%

 

93,25%

   

2.2.3 Elamumajandus  

Valla elanikest ca 35% elab keskasulates mitmekorruselistes elamutes. Elamute arv 
(mitmekorruselised ja ridaelamud) kokku 263. Vallas on erastatud ca 97% 
erastamisele kuuluvatest eluruumidest. Erastamata on eluruumid, mille üürnikud ei 
ole esitanud seadusega ettenähtud tähtajaks avaldust või mis ei kuulu erastamisele 
ning sealhulgas eluruumid, mis on üürilepinguga antud kasutusse elamispinda 
vajavatele isikutele nn sotsiaalkorteritena või kasutatakse tööandja eluruumina. 
Kokku on selliseid korterid vallas 90. Enamik erastamata korteritest on nn 
väheväärtuslikud elamispinnad ja asuvad elamutes, mis vajavad suuri 
kapitalimahutusi. Kompaktsemalt asuvad üürikorterid Kuremaa alevikus Palamuse tee 
2 (16 korterit), Laiuse alevikus Laiuse 8 (8 korterit), Vägeva külas nn raudtee elamu 6 
korteriga ja Kärde külas 12-korteriga elamu. Munitsipaalomandisse kuuluvate 
elamute haldamine on haldamislepinguga antud AS-le Kuremaa ENVEKO.  

Suuremate asulate elamufondi 
seisukord on alljärgnev. Siimusti 
alevikus on elamuid  42, sh 1-pere 
elamuid 22, 2-pere elamuid 1, 1-2 
korruselisi 9, 3-4 korruselisi 9,  5- 
korruselisi 1. Kokku  on  kortereid 
283. Valdav enamus kortereid on 
erastatud. Asulas on moodustatud 12 
korteriühistut. Jõgeva alevikus on 
kokku 63 elamut. Korterelamute arv 
13, s.h. 1-2 korruselised 9, 3-4  
korruselisi 4. Korterid on erastatud. 
Alevikus on moodustatud 8 
korteriühistut. Kuremaa alevikus on 
11 korruselamut, kus enamus 
kortereid on erastatud. Jõgeva vallale 
kuulub eluhoone Palamuse tee 2, 
milles olevad korterid erastamisele ei 
kuulu. Asulas  on  moodustatud  8  
korteriühistut. Vaimastvere külas 
on erastatud  18  ühepereelamut ja 
enamik korteritest.  Piirkonnas  on 
registreeritud 6 korteriühistut.  

Tabel 12. Elamufond valla suuremates alevikes 

Elamufond Eluruumide 
arv Üldpind m²

 

Elamispind 
m² 

1-toalised 8 304 136 
2-toalised 95 4657 3364 
3-toalised 122 6861 4357 
4-toalised 58 3672 2263 
5-toalised - - - Si
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Kokku 283 15726 10286 

Elamufond Eluruumide 
arv Üldpind m²

 

Elamispind 
m² 

1-toalised 10 282         201 
2-toalised 18 605         518 
3-toalised 18 777         646 
4-toalised 8 434         349 
5-toalised 10 1110         854 Jõ

ge
va

 a
le
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ku

 
el
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Kokku 64 3208       2568 

Elamufond Eluruumide 
arv Üldpind m²

 

Elamispind 
m² 

1-toalised 35 1081 658 
2-toalised 30 1343 838 
3-toalised 31 1821 1268 
4-toalised 11 685 526 
5-toalised 16 1947  K

ur
em

aa
 a

le
vi

ku
 

el
am

uf
on

d 

Kokku 107 4930 3290 



 
Laiuse alevikus on elamuid kokku ca 130. Nendest umbes 100 on  ühepereelamud. 
Asulas on üks 12-korteriga, kuus 8 korteriga, 23 maja on 4 korteriga  ning üks 
ridaelamu. Kortereid oli kokku 152. Korterid ja ühepereelamud on  erastatud. Vallale 
kuulub 8 korteriga elamu Laiuse 8, kus on üürikorterid.  

2.2.4 Teed, tänavad ja välisvalgustus  

Jõgeva vallas on koostatud teehoiukava, koos investeerimisplaaniga.  

Vallateid on kogupikkusega 301,03km. Enamuse valla teedest moodustavad 
kruusateed (85,2%). Mustkattega teid on teede kogupikkusest 13,1%. Teede 
korrashoidu teostavad 2004. aastal teede hoolduse riigihanke võitnud firmad – 
Vaimastvere piirkonnas OÜ Moreen ja Kuremaa, Jõgeva, Laiuse ning Siimusti 
piirkonnas AS Kuremaa Enveko. Järgnev tabel annab ülevaate valla teedest.  

Tabel 13. Jõgeva valla teed 
Kohalikud teed Metskondade teed 

Teed katte liigi järgi 

Kokku 
km Kokku 

km 
Maanteed 

km 
Tänavad 

km 
Kokku 

km 

Valdade 
halduses 

km 

Erateed  
km 

Muud 
teed km 

Asfaltbetoonkattega 0,722 0,722  0,722     
Mustkattega 39,851 36,945 23,156 13,789    2,906 
Pinnatud kruusateed 4,055 4,055  4,055     
Kruusateed 256,400 156,788 153,154 3,634 42,021 1,796 56,500 1,091 
Kokku 301,028 198,51 176,31 22,2 42,021 1,796 56,5 3,997 

  

Teehoiu kulud ja investeeringud teede ehitamiseks ning renoveerimiseks on aastate 
lõikes kasvanud, mida näitab ka järgnev tabel.  

Tabel 14. Jõgeva valla teehoiukulud ja investeeringud 2001-2004 

Aasta Teehoiu kulud (tuh. 
krooni) 

Investeeringud (tuh. 
krooni) 

2001 601,0 523,0 
2002 699,5 1154,5 
2003 701,2 179,2 
2004 700,0 1191,2 

 

Tänava- ja välisvalgustust korraldab lepingu alusel AS Kuremaa Enveko, mis teostab 
tänavavalgustuspunktide korrashoiu ja hoolduse alast tööd, ning arvleb elektrimüügi 
ettevõttega. 2005.a. ehitatakse tänavavalgustus Siimustisse, varem on ehitatud ja 
renoveeritud tänavavalgustus Jõgeva alevikus, Kuremaal, Laiusel, Kuristal. Ehitamine 
ja renoveerimine jätkub seoses kõnniteede ehitusega.      

2.2.5 Ühistransport  

Valla sisene ühistransport on korraldatud Vallavalitsuse poolt. Päevas tehakse 2 
bussiringi, mis ühendavad valla erinevaid keskusi. Samuti on korraldatud 
õpilastransport. Valla suurematel keskustel on olemas bussiühendus 
maakonnakeskuse Jõgevaga ning valda läbib ka Tallinn-Tartu raudteeliin. 
Perspektiivis hakkab valla ühistransporti korraldama loodav ühistranspordikeskus.  
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2.2.6 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia   

(Mobiil-) telefoniside toimib enamvähem laitmatult kogu valla territooriumil, erinev 
on muidugi levi erinevate operaatorite võrkudes. „Fikstelefonide“ kaabelvõrk on välja 
ehitatud ning seda ei laiendata. Soovijatele paigaldatakse nn „RAS1000“ ehk 
fikseeritud mobiiltelefone.  

Ainsaks interneti teenusepakkujaks on AS Elion. Samas lõpevad Elioni kaablivõrgud 
asulaid tähistavate liiklusmärkide juures, jõudmata Eestis nii tüüpilise hajakülas elava 
inimeseni. Suuremates vallakeskustes (Kuremaa, Laiuse, Vaimastvere, Siimusti, 
Jõgeva alevik ning Kurista) on võimalik saada ADSL-tüüpi püsiühendusi. Kuremaa 
ning Vaimastvere on keskusega ühendatud optilise kaabliga, ülejäänud külad tavalise 
vaskkaabliga. Vallavalitsuse abiga on tehtud internet elanikele tasuta kättesaadavaks 
järgmistes asulates: Kuremaa,  Vaimastvere, Jõgeva alevik, Siimusti. Neis külades 
töötab WiFi-tehnoloogial baseeruv munitsipaalinternet. Samasugune kuid suurema 
levialaga projekt käivitus 2004.a. lõpus Laiuse ümbruses, kus mobiilsidemastis 
paiknev traadita interneti saatja levitab tasuta munitsipaalinternetti suuremale osale 
valla territooriumist. Teenusepakkujaks Tartu firma Kernel. Kõik valla allasutused on 
varustatud korralike püsiühendustega. Vallavalitsusel on toimiv korralik koduleht.  

Avalikud internetipunktid on olemas samuti suuremates keskustes: 

 

Kuremaa raamatukogus 1 koht 

 

Siimusti raamatukogus 2 kohta 

 

Vaimastvere raamatukogus 1 koht 

 

Laiuse raamatukogus 2 kohta 

 

Vägeva raamatukogus 1 koht 
Lisaks on elanikel (eeskätt noortel) võimalik internetti kasutada avatud 
noortekeskustes Siimustis (4 kohta), Laiusel (5 kohta), Vaimastveres ( 5 kohta) ja 
Jõgeva alevikus (3 kohta).  

Perspektiivis ootavad munitsipaalinternetiga katmist kolm küla, kus on tehniliste 
lahenduste leidmine raskendatud. Nendeks küladeks on Vana-Jõgeva, Metsakatsejaam 
ning Kurista. Samuti planeeritakse turismiobjektide juurde tasuta interneti levialade 
loomist ning toetust kohalikele ettevõtjatele (näiteks toitlustusasutused) levialade 
loomisel ja uute tehniliste võimaluste rakendamisel.  

2.2.7 Ehitustegevus  

Ehitustegevus valla territooriumil on viimastel aastatel olnud suhteliselt aktiivne. 
Suuremate uusehitused või rekonstrueeritud ehitused on olnud järgmised: 

 

Werol Tehased AS Painkülas 

 

ORTHEZ OÜ puidutöökoda Võduvere külas 

 

Mokter AS tankla Õuna külas 

 

Hansakartul OÜ ladu Jõgeva alevikus 

 

Laiuse Põhikooli juurdeehitus 

 

Vaimastvere Põhikooli võimla 

 

Vaimastvere Põhikooli õpilaskodu-seltsimaja (restaureeritud) 

 

Tarmetec OÜ tootmishoone Kuremaal (rekonstrueeritud) 

 

Kurista küla vee- ja kanalisatsioonivõrgud 

 

Kuremaa rannahoone (restaureeritud) 
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Tabel 15. Väljastatud ehitus- ja kasutusload 1999-2004  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Välja antud ehituslubasid ap6 ap 13 36 34 29 

Välja antud kasutuslubasid 69 48 56 63 19 31 

 
Tingimused ehitustegevuseks on kirjeldatud Jõgeva valla üldplaneeringus.  

2.2.8 Ühisveevärk ja – kanalisatsioon7  

Jõgeva vallal on olemas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, mis on 
kinnitatud vallavolikogu määrusega nr 8 30.märtsil 2004.a.   

Tabel 16. Tehtud ja planeeritud investeeringud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks 
(tuh.kr) 
Aasta 2002 2003 2004 2005 2006 
Investeering 2378,0 1906,0 3300,0 4700,0 1300,0 
sh valla eelarve 475,0 452,0 300,0 650,0 150,0 
Muud (KIK) 1903,0 1454,0 3000,0 4050,0 1150.0 

 

Ühisveevärk ja kanalisatsioon on vallas osaliselt välja ehitatud Jõgeva alevikus, 
Siimustis, Mõisakülas, Vaimastveres, Kärdes, Kuristal, Painkülas, Laiuse ja Kuremaa 
alevikus. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenus on kättesaadav 2635 inimesele, mis 
moodustab ~47% kogu Jõgeva valla elanikkonnast. Jõgeva Vallavalitsuse lähiaastate 
prioriteetsete ülesannete hulka kuulub vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteedi 
parandamine. Tulenevalt elanikkonna kahanemisest ja väljakujunenud 
tööstuspiirkondade olemasolust, puudub oluline vajadus rajada uusi ja suurema 
tootlikkusega veehaardeid. Põhitähelepanu tuleb pöörata olemasolevate vee-ja 
kanalisatsioonitorustike renoveerimisele. Vee-ja kanalisatsiooni arengukava näeb ette 
Jõgeva vallas 11 vee-ja kanalisatsiooni arenduspiirkonda, kuhu kuuluvad Jõgeva, 
Laiuse, Kuremaa ja Siimusti alevikud ning Vana-Jõgeva, Vaimastvere, Kärde, 
Painküla, Kassinurme, Mõisaküla, Ellakvere ja Kurista külad.  

Hajaasustusaladele ei ole uute ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist 
kavandatud. Nendele aladele uue infrastruktuuri planeerimisega peab kaasnema 
piirkondade põhjalik sotsiaal-majanduslik ja investeerimisriskide analüüs.   

Jõgeva valla ühisveevärk tarbib põhjavett suhteliselt suure tootlikkusega 
puurkaevudest, mis on rajatud aastatel 1969-1991 ja mille tootlikkus ületab kuni 100 
korda praeguse tarbimise. Erinevate majandusreformide tulemusena on veetarbimine 
viimasel aastakümnel tunduvalt vähenenud ning seetõttu võib prognoosida, et asulate 
puurkaevud rahuldavad käesoleval ajal ja ka pikemas perspektiivis nii tootlikkuse kui 
ka vee kvaliteedi poolest veetarbimise vajaduse. Seetõttu enamuses olemasolevate 
puurkaevudega asulates puudub vajadus uute puurkaevude rajamiseks. Veetarbimine 
toimub põhiliselt siluri ja ordoviitsiumi põhjaveekompleksidest. Vee kvaliteet 
puurkaevudes vastab üldjoontes joogiveestandardile(EVS 663:1995). Probleeme on 
liigse rauasisalduse ja vee karedusega. Vee kvaliteeti halvendavad vanad 
amortiseerunud torustikud ja hüdrofoorid, samuti väike veeringlus 
                                                

 

6 ap – andmed puuduvad 
7 Selles peatükis sisalduvad andmed pärinevad Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arengukavast (Jõgeva Vallavolikogu määrus nr.8 30.märts 2004.a.) 
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veevarustussüsteemis, mis on ehitatud tunduvalt suurema tootlikkuse jaoks kui on 
käesoleva aja tarbimine nõuab.   

Ühisveevärgist suublatesse juhitava reovee aastane kogus on 86,7 tuh.m3, millest ca 
75,5 tuh.m3 puhastatakse bioloogilistes puhastusseadmetes. Olemasolevad puhastid 
Siimustis, Laiusel, Kärdes ja Vaimastveres on amortiseerunud ja töötavad  
ebaefektiivselt. Puhastite heitvesi ei vasta kehtestatud normidele. Puhastamata reovett 
(ca 11,2 tuh. m3/a) suunatakse Pedja jõkke Jõgeva alevikust.  

Tabel 17. Asulate torustikud ja puhastusseadmed 

Asula Vee torustik 
(km) 

Heitvee 
torustik (km) 

Puhastus-
seadmed 

Heitvesi 
m3/d Suubla 

Jõgeva alevik 4,5 5,2  30,7 Pedja jõgi 
Siimusti alevik 5,0 5,0 Ringkanal 60,0 Kraav 
Mõisaküla 
(Laiusevälja) 

2,6 1,4 Reoveemahuti 1,4 - 

Metsakatsejaam 1,2 - Kogumiskaevud - - 
Vaimastvere 3,0 3,0 Ringkanal 12,0 Kraav 
Kärde 2,8 2,5 - - - 
Laiuse alevik 6,5 6,5 Oxud 180 57,2 Kraav 
Kurista 2,5 3,5 Bio 100 15,0 Kraav 
Painküla 0,3 - Kogumiskaevud - - 
Kuremaa alevik 2,8 3,5 Oxyd 180 61,4 Kuremaa järv 
Kokku 32,2 29,4 - 237,7 - 

 

2.2.9 Jäätmekäitlus8  

Jõgeva vallal on olemas 2004. aastal OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud Jõgeva 
valla jäätmekava, milles on analüüsitud põhjalikult jäätmekäitluse olukorda vallas. 
Välja on toodud peamised probleemid ja püstitatud ülesanded ja tegevusvajadused 
nende lahendamiseks.  

Jõgeva vallas vahendab jäätmekäitlusteenust elanikkonna ning jäätmekäitlejate vahel 
Kuremaa Enveko AS. Piirkondliku või riikliku haaratusega jäätmekäitlusettevõtetest 
tegutsevad Jõgeva vallas Jõgeva Elamu AS, Ragn-Sells Eesti AS, Jyky OÜ ning 
Cleanaway Tartu AS. Lisaks tegutseb Jõgeva vallas mõningaid väiksema haaratusega 
jäätmekäitlejaid.  

Jõgeva valla jäätmete peamiseks kõrvalduskohaks on Torma vallas asuv Amestop OÜ 
hallatav Torma prügila, mis on Jõgevamaa tugiprügilaks. Väheses koguses veetakse 
jäätmeid ladestamiseks ka Tartumaal olevasse Aardlapalu prügilasse. Teistesse 
prügilatesse teadaolevalt Jõgeva vallast pärinevaid jäätmeid ei ladestata. 2001. aastani 
ladestati olme-, tööstus- ja ehitusjäätmeid ka Jõgeva vallas asuvatesse Laiuse ja Tooba 
prügilatesse. Mõlemad prügilad on käesolevaks ajaks jäätmete vastuvõtuks suletud 
ning jäätmelade on pinnasega kaetud. Jõgeva vallas asub ka kaks tunnustatud 
loomsete jäätmete matmispaika – Laiuse Põllumajanduse OÜ-le kuuluv Liivamäe 
matmispaik ja Vaimastvere Agro OÜ-le kuuluv Tirimaal asuv matmispaik. Lisaks 
seaduslikule jäätmete kõrvaldamisele toimub vallas ka jäätmete omaalgatuslik ja 

                                                

 

8 Selles peatükis käsitletavad andmed pärinevad 2004. aastal OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud 
Jõgeva valla jäätmekavast.   
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illegaalne kõrvaldamine. Omaalgatuslikult kõrvaldatakse peamiselt olmejäätmeid 
(jäätmete põletamine, matmine, hülgamine), samuti ka näiteks ehitus- ja 
lammutusjäätmeid.   

Jõgeva vallas kogutakse elanikkonnalt ohtlikud jäätmed kord aastas toimuvate 
kogumisringidega, mida korraldavad Jõgeva Vallavalitsus ja AS Epler&Lorenz. 
Ohtlike jäätmete kogumisringidel võetakse vastu ka elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumispunktide peatuskohad on Kuremaa alevik, Laiuse 
alevik, Jõgeva alevik, Vaimastvere, Kärde, Tooma risttee, Vägeva, Kurista, Siimusti 
alevik, Metsakatsejaam ning Kassinurme. Statsionaarset ohtlike jäätmete 
kogumiskohta vallas ei ole, eeldatavasti kasutavad valla elanikud ohtlike jäätmete 
üleandmiseks ka Jõgeva linnas asuvat kogumipunkti.  

2.2.10 Energiamajandus   

Soojamajandus 
Jõgeva valla Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva alevikud on varustatud maagaasiga,  
mis võimaldab alevikes gaasivõrgu välja ehitamise ning enamus objektide üleviimise 
lokaalsele gaasiküttele. Tabelis 18 on esitatud lokaalküttele ülemineku hetkeseis 
2004.a. lõpuks. Kuremaa alevikus on 2003.a. teostatud investeeringuid lokaalküttele 
üleviimiseks 700 000 krooni eest. Jõgeva alevikus on teostatud investeeringuid 
2004.a. lokaalküttele üleviimisel 700 000 krooni eest.  

Tabel 18. 2004.a. lõpuks Jõgeva vallas lokaalküttele üleviidud objektid ja kütteliik 
Siimusti alevik Kuremaa alevik Jõgeva alevik Vaimastvere küla Kurista küla 

12 korterelamut 8 korterelamut 8 korterelamut Vaimastvere põhikool  Kurista lasteaed  
1 nelja korteriga 
ridaelamu 

12 pereelamut Maja Aamissepa 4 4 korteriühistut  Kurista Saeveski 

Lasteaed-Algkool  
(2 objekti) 

Kuremaa Lasteaed-
Algkool 

Ühepereelamu     

Kiigemetsa Kool Kuremaa Loss A lot ja Ko kauplus     
Lastekodu Metsatareke Kuremaa ujula ja 

võimla 
SAI hooned     

JMÜ Kauplus Ühiselamu Aleviku saun     
AS Siimusti Autoveod OÜ Kuremaa METEK Jõgeva aleviku 

Lasteaed     
OÜ Siimusti Keraamika

         

Siimusti Noortekeskus         

 

Laiuse alevikus töötab 2004/2005.a. kütteperioodil veel kaugküttesüsteem. 
Soojusenergia tootmise maht kütteperioodil 2003/2004 oli 1241 MWh. 
Kesküttetrasside olukord on ebarahuldav. Investeeringuid kaugküttetrasside 
renoveerimiseks ei ole edaspidi ette nähtud ja 2005.a. Jõgeva valla eelarves on 
planeeritud 500 000 krooni Laiuse aleviku üleviimiseks gaasi lokaalküttele.  

Elektrivarustus 
Põhiosa 4-10 kV elektriliine haldab Eesti Energia AS-i tütarettevõte OÜ Jaotusvõrk. 
Osa tarbijate ja trafoalajaamade vahelisi liine (ca 9000m) on omandireformi käigus 
jäänud peremeheta, mistõttu on probleemid nende hooldamise ja remondiga. 
Elektrivarustuse kvaliteedi tagamiseks peab valla territooriumil jätkuma 
ülekandeliinide ja trafoalajaamade rekonstrueerimine. Seal, kus on see võimalik, tuleb 
õhuliinid asendada kaabelliinidega. Tuleb soodustada alternatiivenergiaallikate (vee-, 
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bio- ja tuuleenergia) kasutuselevõttu. Hüdroenergia kasutuselevõtuks elektrienergia 
tootmiseks on võimalused Pedja jõel asuvate pais-regulaatorite näol Painkülas, Jõgeva 
alevikus ja Rohe külas Sael. Hüdroelektrijaamade taastamisel tuleb jälgida 
keskkonnakaitselisi nõudeid ja tingimusi.  

2.2.11 Keskkonnakaitse, heakord, haljastus  

Kaitsealad 
Jõgeva vallas paikneb 2 looduskaitseala (mõlemad kuuluvad Natura 2000 
võrgustikku) – Endla Looduskaitseala ja Mustallika Looduskaitseala. 1985. aastal 
asutatud Endla looduskaitsealast, mis asub Pandivere kõrgustiku edelajalamil, jääb 
Jõgeva valla territooriumile 3669ha (kogupindala 7591ha). Looduskaitseala on 
tervikuna loodusmaastik, mille moodustavad seitse Endla soostikku kuuluvat 
rabalaama, neid ümbritsevad siirdesoo- ja madalsooalad, metsad, järved ja tihe 
vooluvete võrgustik. Kaitseala keskosa liigestab ja muudab raskesti läbitavaks 
Põltsamaa jõgi oma lisajõgedega. Jõgeva valda jäävatest Endla soostiku rabadest on 
kõige suurem Linnusaare raba, mis jääb Endla järvest põhja poole. Suuruselt järgmine 
on Endla järvest lääne pool ja Endla külast põhja pool asuv Endla ehk Toodiksaare 
raba. Endla järvest idas asuvad  Männikjärve raba, mille idaossa jääb  jäänukjärv 
Männikjärv, ning Kaasikjärve raba.  

Mustallika Looduskaitseala on moodustatud 1992.a. Mustallika soo kaitseala baasil. 
Looduskaitseala pindala on 49,3 hektarit, sellest eramaad 31,5 hektarit ja jätkuvalt 
riigi omandis olevat maad 17,8 hektarit. Kaitseala eesmärgiks on liigirikka allikalise 
madalsoo, seda ümbritsevate metsakoosluste ning väärtuslike poollooduslike 
koosluste ja kaitsealuste liikide kaitse. Kaitseala on tsoneeritud tervikuna üheks 
sihtkaitsevööndiks.   

Kaitsealused üksikobjektid 
Kaitstavaid looduse üksikobjekte on Jõgeva valla territooriumil neli:  

1. Kaarli tamm (h=26; ü=4,22). Kaitse alla võetud 1959.a. 50 m kaitsevöönd 
2. Laiuse pärn (h=25; ü=4,29). Kaitse alla võetud 1959.a. 50 m kaitsevöönd 
3. Kitsesoo nõiakuusk (h=17; ü=1,05). Kaitse alla on võetud 1992.a. 50 m 

kaitsevöönd 
4. Siniallikas (ümber allika 50 m kaitsevöönd). Kaitse alla võetud 1968.a.  

Maastiku üksikelemendid 
1. Kuremaa järveäärne puhkeala (14,0 ha). Kaitse alla võetud 1992.a. 
2. Kassinurme linnamägi. Kaitse alla võetud 1968.a. 
3. Vilina linnamägi. Kaitse alla võetud 1968.a. 
4. Kurista linnamägi. Kaitse alla võetud 1968.a. Teostatavad inventuurid 

näitavad, kas linnamäed jäävad kaitse alla või mitte. Kassinurme linnamäele 
koos seda ümbritseva maastikuga (väärtuslikud alad selguvad inventuuri 
käigus) planeeritakse moodustada Kassinurme maastikukaitseala.  

5. Siimusti lauluväljak ja mets (8,0 ha). Kaitse alla võetud 1968.a. Perspektiivis 
kavandatakse selle ala kaitse alt maha arvamist.   

Loomastiku kaitse 
I kategooria kaitsealustest liikidest on Jõgeva valla territooriumil registrisse kantud 
üks väike-konnakotka (Aquila pomarina) püsielupaik ning kaks merikotka (Haliaetus 
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albitsilla) püsielupaika. II kategooria kaitsealustest liikidest on elutseb Jõgeva valla 
territooriumil metsis, kes on Euroopas hävimisohus liik. Registrisse on kantud 4 
metsise püsielupaika.  

Pargid ja põlispuude grupid 
Maastikukaitsealasid Jõgeva vallas ei ole, küll on kaheksa kohaliku tähtsusega parki 
sh põlispuude grupp ning lisaks viljapuuaed Jõgeva alevikus. Kõiki eelpool 
nimetatuid on võetud looduskaitse alla (Jõgeva Raj. RSN TK otsus nr.113, 17 07 
1968; Eesti NSV Min. Nõuk. Määrus nr. 218, 05 06 1959). 
Jõgeva valla pargid ja põlispuude grupid: 

1. Kuremaa park (19,0 ha) 
2. Laiuse kiriku park (3,4 ha) 
3. Jõgeva aleviku park (6,7 ha) 
4. Kivijärve põlispuude grupp ja puiestee (3,5 ha) 
5. Kassinurme park koos puiesteega (3,9 ha)  
6. Kurista park koos puiesteega (3,1 ha)  
7. Kärde park (2,8 ha) 
8. Vaimastvere park (4,0 ha) 

Viljapuuaed: 
1. J. Aamissepa selektsiooniaed (0,2)  

Kassinurme, Kurista, Kärde, Vaimastvere parke ja J.Aamissepa selektsioniaeda 
nähakse perspektiivis kaitse alt maas. Kärde pargis soovitakse kaitse alla jätta säilinud  
allee. Selleks tuleb tellida ekspertidelt inventuuri.  

Heakord ja haljastus 
Valla üldine heakord on suhteliselt hea. Regulaarselt on korraldatud Kauni Kodu 
konkursse ja heakorrakampaaniaid ning –talguid, mis on kandnud ka eesmärki tõsta 
vallaelanike keskkonnateadlikkust. Lisaks on valla koolides läbi viidud mitmeid 
keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud üritusi. Suurimaks heakorra probleemiks 
vallas on mitmed lagunenud ja räämas hooned, mis ei lisa valla miljööle mingit 
väärtust. Samuti on rohkem vaja tihendada koostööd korteriühistutega, majaümbruste 
ja majade korrastamisel ning heakorrale tähelepanu juhtimisel.  

2.2.12 Hinnang valdkonnale: Majandus ja tehniline infrastruktuur  

ETTEVÕTLUSKESKKOND 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Valla toetus ettevõtluse arenguks Vähene tööstus Raudtee potentsiaali suurem 
kasutuselevõtt 

Raudtee olemasolu Piirkonna madal palgatase Tööstuse arendamine ja meelitamine 
valda 

Hea teedevõrk ja kättesaadavus Kvalifitseeritud tööjõu puudus  Tehnilise infrastruktuuri arendamine 
Hea maavarade ressurss (liiv, kruus, 
turvas) 

Valla piiratud rahalised võimalused 
osalemises arenguprojektides  

Arengupotentsiaalide, 
investeerimisvõimaluste kaardistamine 

 

Põllumajanduse traditsioonid ja jätkuv 
tegevus tugevate 
põllumajandusettevõtte näol 

Ettevõtlike inimeste ja noorte äravool Ettevõtjate ümaralaud – infovahetuse 
tihendamine ettevõtjate vahel ja 
vallavalitsusega 

Head võimalused turismiettevõtlusega 
tegelemiseks 

Välisinvestorite huvipuudus Taotluste kirjutamine 
doonorprogrammidesse 

Ettevõtluse arenemise potentsiaali 
olemasolu (Painküla Tööstuspark, 
Kuremaa kompleks, põllumaad, üldine 

Olematu/väga vähene kaubandus-
toitlustusasutuste võrk 

Väikeettevõtluse alustamiseks soodsa 
kliima loomine 
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infrastruktuur) 
Gaasitrassi olemasolu    
Aktiivsed ettevõtjad    

TÖÖHÕIVE 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine 
heal tasemel 

Kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõu 
puudus 

Töötute tööjõuturule aitamine 

Koostööprojektid Jõgevamaa 
Omavalitsuste 
Aktiviseerimiskeskusega 

Kõrge töötus piirkonniti  Võimaluste loomine uute töökohtade 
tekkeks 

  

Tööharjumuse puudumine teatud 
sotsiaalses grupis 

Täiend- ja ümberõppevõimaluste 
loomise toetamine vallas 

  

Kasinad täiend- ja 
ümberõppevõimalused 

Koostöövõrgustiku väljakujundamine 
töötute, ettevõtjate/tööandajate ja 
vallavalitsuse vahel 

  

Alkoholism, mis põhjustab 
usaldamatust 

Kohaliku tööjõu rakendamise 
soodustamine ettevõtetes 

  

Kohanemisprobleemid uues olukorras  

  

Õpitud abituse sündroom  
ELAMUMAJANDUS 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Korterelamud gasifitseeritud ja 
lokaalküttel Siimustis, Kuremaal ja 
Jõgeva alevikus  

Paljude korterelamute halb tehniline 
seisukord  

Korterelamute renoveerimise toetamine

 

Korterühistute olemasolu Elanikkonna väike maksujõulisus, et 
teha investeeringuid elamu 
renoveerimiseks 

Valla omanduses olevate elamute 
rekonstrueerimine  

 

Valla munitsipaalkorterite ja elamute 
halb tehniline seisukord 

Sotsiaalkorterite süsteemi 
väljaarendamine 

  

Korruselamute suur osakaal enamikes 
keskasulates 

Munitsipaalkorterite fondi loomine  

  

Korterite madal turuväärtus 
kaugemates valla piirkondades  

Lülitumine riiklikesse ja 
rahvusvahelistesse programmidesse 
elamumajanduse arendamisel ja 
renoveerimisel (valla koordineerimisel)

   

Korteriühistute vähene teadlikus 
krediteerimisvõimalustest   

  

KÜ liikmete omavaheline nõrk 
koostöövõime ja -soov   

TEED, TÄNAVAD JA VÄLISVALGUSTUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Koostatud teehoiukava  Teehooldusvälba pikenemine Kruusateede katendi uuendamine 
Hea teede-tänavate struktuur Teekatendi valest valikust põhjustatud 

lagunenud teed 
Alevike teede korrastamine 

Pole läbimatud teid Pinnavee ärajuhtimise süsteemi 
puudulikkus 

Teedele pinnavete ärajuhtimis-
kuivendussüsteemide ehitamine  

Bussiootepaviljonid olemasolu kogu 
vallas  

Avalikult kasutatavad teed on 
mõõdistatud eraomanduses olevate 
kinnistute koosseisu 

Kinnistute jagamine vallateede 
eraldamiseks eramaadest 

  

Ressursside vähesus teede 
uuendamiseks  

Energiasäästliku tänavalgustuse 
väljavahetamine  

  

Vanad ja palju energiat nõudvad 
tänavavalgustid   

ÜHISTRANSPORT 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Optimaalne ühistranspordikorraldus Tipptundidel ülekoormatud bussid Analüüsivajalikkus ühistranspordi osas

 

Korraldatud õpilastransport Valla kaugemate kohtade ühendamine 
ühistranspordivõrguga on keeruline   
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INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Kogu vald on kaetud telefonivõrguga Keskustest väljaspool IKT 

infrastruktuur puudub 
Valla poolne toetus ettevõtjatele 
interneti kasutamiseks 

Suuremates keskustes korralik IKT 
infrastruktuur  

Valla territoorium suur ja suurem osa 
asustusest hajaasustus 

Koostöö arendamine 
teenusepakkujatega 

Inimestel on suur initsiatiiv internetiga 
liitumiseks 

Looduslikud takistused võrgu 
ehitamiseks  

100% valla territooriumist ja elanikest 
katmine internetiga 

Vallavalitsuse ja –Volikogu positiivne 
tegevus ja suhtumine 

Inimestel ei ole harjumust internetti 
kasutada   

Kõikidel valla allasutustel olemas 
korralikud IKT ühendused  

Ettevõtjatel pole harjumust kasutada 
internetti oma tegevuse toetamiseks   

Olemas AIP-d kõigis suuremates 
keskustes ja munitsipaalinternet (WiFi)

     

Vallavalitsuse ja valla info 
kättesaadavus interneti teel     

EHITUSTEGEVUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Korda tehtud koolid, lasteasutused, 
perearstikeskused 

Põllumajandusreformist järgi jäänud 
kasutamata tootmisobjektid 

Valla kinnisvaraobjektide arendamine  

  

Raskused muinsuskaitse aluste ehitiste 
korrashoiul 

Lagunenud ja räämas objektide 
lammutamine  

  

Pole alati märgata arhitekti kätt  

  

Lagunenud ja mahajäetud objektid   
ÜHISVEEVÄRK JA – KANALISATSIOON 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Olemas ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava 

Amortiseerunud süsteemid Põltsamaa-Pedja valgala projekti 
rakendumine 

Ühisveevärgiga liitunud keskustes 
peaaegu 100% majapidamistest 

Põhjavee halb kvaliteet  Asulate amortiseerunud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide uuendamine 

 

Valla ühisveevärki ja –kanalisatsiooni 
haldab 1 haldaja  

Vananenud reoveepuhastid   Reoveepuhastite renoveerimine   

JÄÄTMEKÄITLUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Olemas jäätmekava Omaalgatuslik prügi ladestamine 
metsadesse ja teede äärde 

Korraldatud olmejäätmete veo 
käivitamine  

Asulates taarapakendi konteinerid Prügiveokorraldus hajaasustuse tõttu 
kallis 

Jäätmehoolduseeskirjadesse paranduste 
sisseviimine  

ENERGIAMAJANDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Hea gaasiga varustatus Peremeheta elektriliinid Vaimastvere piirkonna ühendamine 
gaasivõrguga  

Lokaalküttele ülemindud enamuses Sõltutakse gaasitarnijast Alevike gaasivõrgu arendamine ja 
laiendamine 

KESKKONNAKAITSE, HEAKORD, HALJASTUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Vähe harimata, hooldamata ja söötis 
maid  

Suured hooldatavad pinnad (maht) Ajalooliste (mõisa)parkide 
korrastamine ja arendamine 

Vooremaa maastik Ülekasvanud pargid Maastikuliste väärtuste inventeerimine 
Kuremaa järv Kalmistute kõrghaljastuse vananemine 

 

Kalmistute inventeerimine 
Endla looduskaitseala   Keskkonnateadlikkuse tõstmine 
Tsentraalne hooldussüsteem   Kalmistute ja kabelite renoveerimine 
Heakorrastatud asulad    Veekogude kaldapiirkondade 

korrastamine avalikuks kasutamiseks 
Heakorrakonkursside korraldamine 
vallas   

Kalmistute laiendamise 
ettevalmistamine 

    

Vaadete avamine 
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2.3. Haridus, huviharidus, ja noorsootöö  

2.3.1 Alusharidus  

Jõgeva vallas tegutseb 3 lasteaeda – Jõgeva aleviku Lasteaed, Kurista Lasteaed 
“Karukell” ja Laiuse Lasteaed. Lisaks tegutseb valla territooriumil ka Kuremaa 
Lasteaed-Algkool ja Siimusti Lasteaed-Algkool.   

Vaadates Jõgeva valla lasteaedade ja lasteaed-algkoolide lasteaia osade laste arvu 
viimaste aastate (2000-2004) lõikes nähtub, et laste arv on võrreldes 2000. aastaga 
püsinud samal tasemel või isegi tõusnud. Kõige enam on lapsi juurde tulnud Siimusti 
LAK lasteaia ossa. Jõgeva valla lastest käib käesoleval aastal teiste omavalitsuste 
lasteaedades kokku 15 last, neist Jõgeva linna lasteaedades 12.  

Joonis 12. Õpilaste arv Jõgeva valla lasteaedades 2000-2004 
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Kuremaa Lasteaed-
Algkool (lasteaia osa)

Kurista Lasteaed
"Karukell"

Jõgeva aleviku Lasteaed Laiuse Lasteaed Siimusti Lasteaed-
Algkool (lasteaia osa)

 

Jõgeva valla lasteaedades töötab 2004/05 õppeaastal 23 pedagoogi. Pedagoogidest üle poole 
(56,5%) omab pedagoogilist kesk-eriharidust, ligi 40% pedagoogidest on kõrgharidusega ja 
keskharidus on ainult 1 pedagoogil.  

Tabel 19. Jõgeva valla lasteaedade pedagoogide haridustase 
Lasteaed Kõrgharidus Keskeriharidus

 

Keskharidus Kokku 
Kuremaa Lasteaed 1 1  - 2 
Kurista Lasteaed "Karukell" 3 2  - 5 
Jõgeva aleviku Lasteaed   5  - 5 
Laiuse Lasteaed 1 3  - 4 
Siimusti Lasteaed-Algkool 
(lasteaia osa) 

4 2 1 7 

Kokku 9 13 1 23 
% koguarvust 39,1% 56,5% 4,3% 100,0% 

 

Lasteaedade pedagoogide vanuseline struktuur on jaotunud suhteliselt ühtlaselt. 
Enamus pedagoogide vanus jääb 30 ja 50 eluaasta vahele.  

Tabel 20. Jõgeva valla lasteaedade pedagoogide vanuseline struktuur 

Lasteaed 20-29 
aastased

 

30-39 
aastased

 

40-49 
aastased

 

50-59 
aastased

 

Üle 60 
aastased

 

Kokku 

Kuremaa Lasteaed  - -  1 1 -  2 
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Kurista Lasteaed "Karukell" 1 2 2 -  -  5 
Jõgeva aleviku Lasteaed 1 2 2 1 -  6 
Laiuse Lasteaed -  1 1 2 -  4 
Siimusti Lasteaed-Algkool 
(lasteaia osa) 

- 5 2 - - 7 

Kokku 2 10 8 4 0 24 
% koguarvust 8,3% 41,7% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

 

Jõgeva Aleviku Lasteaed tegutseb aadressil Aamisepa 6 Jõgeva alevikus. Lasteaia 
hoone on ehitatud 1963.–1965.a. Viimane põhjalikum remont teostati aastatel 2000 – 
2003. Hoone suuruseks on 1813m3 ja kasulikku pinda on hoones 339m2. Alates 2000 
aasta sügisest on lasteaias kaks rühma – vanem ja noorem rühm. 2004/2005 aastal 
käib Jõgeva aleviku Lasteaias 36 last.  

Kurista Lasteaed “Karukell” asub Kurista külas. Lasteaia hoone on ehitatud 
spetsiaalselt lasteaiaks ja see avati 1986.a. Hoone mahutab 2 rühma suurusega 36-40 
last. Algselt olid ette nähtud ka ruumid meditsiinitöötaja jaoks, kuid kuna 
meditsiinitöötaja koondati ning lasteaial puudusid siseruumis sportimise võimalused, 
tehti 2001/02 lasteaiale kapitaalremont, mille käigus lõhuti maha meditsiinikabineti 
seinad. Lisandus ruum, kuhu rajati lastele spordinurk. Alates novembrist 2004.a., 
pärast ühe rühma kolimist Vaimastvere Põhikooli ruumidesse, kasutab vabanenud 
rühmaruume külaselts. Lasteaial on oma katlamaja. Lasteaia köök vastab 
tervisekaitsenõuetele. Aiaga piiratud õuealal on suhteliselt korras õuevahendid ja 
varjualused. 2004/2005 aastal käib Kurista Lasteaias “Karukell” 34 last.  

Laiuse Lasteaed asub Laiuse alevikus majas nr 14. Lasteaia hoone renoveeriti 
2000.a. ja hoone maht on 794m3, millest kasulikku pinda on 251,9m2. Lasteaia 
territooriumi suurus on 5090m2, millest haljasala moodustab 4922m2. Peale lasteaia 
asuvad hoones asuvad ka Perearsti kabinet, Laiuse õletuba ja AS Elioni kasutuses 
olev ruum. Laiuse Lasteaias töötab 2 rühma ja 2004/2005 aastal käib lasteaias 25 last.   

Siimusti Lasteaed-Algkool (lasteaia osa) asub Siimusti alevikus. Lasteaiahoone 
avati 1972.a. Hoone renoveeriti osaliselt 2002. aastal (üks rühmaruum ja köök), 
täielikult renoveeriti 2003. aastal. 2004/2005 aastal töötab Siimusti LAK lasteaia osas 
3 rühma kokku 52 lapsega.  

Kuremaa Lasteaed-Algkool (lasteaia osa) asub Kuremaa alevikus. Samades 
ruumides tegutseb nii lasteaed kui ka algkool. Hoone on ehitatud 1985.a. Kasulikku 
pinda on lasteaed–algkooli käsutuses 1465,1m2. Hoones asuvad ka Kuremaa 
raamatukogu, sotsiaaltöötaja ja perearstiruumid. Hoone on rahuldavas seisukorras. 
Kasutatavad ruumid on valdavalt remonditud ja heas olukorras v.a. keldrikorrus. 
2004/2005 aastal käib Kuremaa Lasteaias 18 last.  

Viimastel aastatel on teostatud lasteaiaruumides remont. Soetatud on uus mööbel, 
korralikud õppevahendid, õpetajatele on pakutud suur valik täiendkoolitust. Suur kasu 
on logopeedi tööst ning alates 2003.a. toimub laste korralik profülaktiline läbivaatus 
meditsiiniõe poolt. Siiski on hädavajalik keldris asuva keskküttetorustiku osaline 
vahetus, elektrisüsteemide väljavahetus, hoone katuse äärepleki paigaldus ning 
lasteaed-algkooli õueala piirdeaia ehitus. Kuna Kuremaal puudub laste mänguväljak 
ja lasteaed-algkooli mänguväljakut ei ole ammugi uuendatud, on plaanis 2005.a. suvel 
alustada selle tööga. 
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2.3.2 Üldharidus  

Jõgeva vallas tegutseb 2 lasteaed-algkooli: Siimusti LAK ja Kurema LAK ning 2 
põhikooli: Vaimastvere Põhikool ja Laiuse Põhikool. Viimastel aastatel on õpilaste 
arv valla koolides näidanud langustrendi va Siimusti LAK, mille õpilaste arv 
vaadeldaval perioodil (2000-2004) kasvas. Kuremaa LAK õpilaste arv on langenud 
peaaegu poole võrra. Vaimastvere PK õpilaste arv on võrreldes 2000. aastaga 
vähenenud 18% ja Laiuse PK õpilaste arv 12%. Kokku õpib jõgeva valla 
üldhariduskoolides 2004/2005 õppeaastal 322 last (kokku vallas 885 õpilast), mis 
moodustab alla poole Jõgeva valla kooliealistest lastest. See on seletatav asjaoluga, et 
Jõgeva vallas ei anta gümnaasiumiharidust ja paljud pered viivad oma lapsed kooli 
Jõgevale või kaugemale (Tartusse). 2004/2005 õppeaastal õpib väljaspool Jõgeva 
valda 563 Jõgeva valla last, neist Jõgeva linna gümnaasiumides kokku 491 (Jõgeva 
Ühisgümnaasiumis 200 ja Jõgeva Gümnaasiumis 291).  

Joonis 13. Õpilaste arv Jõgeva valla üldhariduskoolides 2000-2004 
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Jõgeva valla koolide õpilaste arvu prognoos, mis on koostatud Jõgevamaa koolivõrgu 
arengukava jaoks, näitab õpilaste arvu suhteliselt kiiret vähenemist valla kahes 
suuremas koolis – Laiuse Põhikoolis ja Vaimastvere Põhikoolis. Ka Siimusti 
Lasteaed-Algkooli õpilaste arv näitab vähenemistrendi, kahanedes prognoosi kohaselt 
praeguselt 57 õpilaselt 47 õpilaseni 2010/11 õppeaastal. Kuremaa Lasteaed-Algkooli 
õpilaste arv püsib prognoosi kohaselt samal tasemel.  
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Joonis 14. Jõgeva valla koolide õpilaste arvu prognoos kuni 2010/11 õ-a 
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Vaadeldes valla põhikooli lõpetajate edasiõppimist, nähtub, et õpilased eelistavad 
minna edasi õppima pigem gümnaasiumisse kui kutsekooli, kuigi aastate lõikes on 
olnud see suhe ka mõnel juhul vastupidine. Aastatel 2000-2004 siirdus peale 
põhikooli lõppu gümnaasiumisse edasi õppima kokku 68 ja kutsekooli 49 põhikooli 
lõpetajat.   

Tabel 21. Õpilaste edasiõppimine peale põhikooli lõppu 
2000 2001 2002 2003 2004 

Laste edasiõppimine 
peale põhikooli 
lõppu 

K
ut

se
-

ko
ol

is
 

G
üm

na
a-

si
um

is
 

K
ut

se
-

ko
ol

is
 

G
üm

na
a-

si
um

is
 

K
ut

se
-

ko
ol

is
 

G
üm

na
a-

si
um

is
 

K
ut

se
-

ko
ol

is
 

G
üm

na
a-

si
um

is
 

K
ut

se
-

ko
ol

is
 

G
üm

na
a-

si
um

is
 

Laiuse Põhikool 2 5 4 7 7 3 2 10 3 7 
Vaimastvere Põhikool

 

6 6 3 8 4 4 7 10 11 8 
Kokku 8 11 7 15 11 7 9 20 14 15 

% lõpetajatest 42,1%

 

57,9%

 

31,8%

 

68,2%

 

61,1%

 

43,8%

 

31,0%

 

69,0%

 

48,3%

 

51,7%

  

Jõgeva valla koolide 44 pedagoogist on valdav enamus (70,5%) kõrgharidusega, 
27,3% omab kesk-eriharidust ja vaid 1 pedagoogil on keskharidus.  

Tabel 22. Jõgeva valla koolide pedagoogide haridustase 

Kool Kõrg-
haridus 

Kesk-
eriharidus

 

Kesk-
haridus Kokku 

Vaimastvere Põhikool 13 5 - 18 
Laiuse Põhikool 9 3 1 13 
Kuremaa Lasteaed-Algkool 6 1 - 7 
Siimusti Lasteaed-Algkool (algkooli osa) 3 3 - 6 
Kokku 31 12 1 44 
% koguarvust 70,5% 27,3% 2,3% 100,0% 

 

Jõgeva koolide pedagoogide vanuseline struktuur näitab, et enim (34,1%) pedagooge 
on 40-49 aastased. 30-39 aastased moodustavad 27,3% ja 50-59 aastased pedagoogid 
22,7% õpetajate üldarvust. Noori (20-29 aastased) ja üle 60 aastasi pedagooge on 
suhteliselt vähe (vastavalt 11,4% ja 4,5%).  

Tabel 23. Jõgeva valla koolide pedagoogide vanuseline struktuur 
Kool 20-29 30-39 40-49 50-59 Üle 60 KOKKU 
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aastased aastased aastased aastased aastased 

Vaimastvere Põhikool 2 2 11 3 - 18 
Laiuse Põhikool 3 3 1 4 2 13 
Kuremaa Lasteaed-Algkool - 4 1 2 - 7 

Siimusti Lasteaed-Algkool 
(algkooli osa) 

- 3 2 1 - 6 

KOKKU 5 12 15 10 2 44 
% koguarvust 11,4% 27,3% 34,1% 22,7% 4,5% 100,0% 

 

Siimusti Lasteaed-Algkooli (algkooli osa) asub Siimusti alevikus endise Siimusti 
EPT kontorihoone teisel korrusel. Vahemaa lasteaia ja kooli ruumide vahel on ca 0,5 
km. Endise kontorihoone ruumid on kohandatud klassiruumideks. Põhjalikku 
renoveerimist pole klassiruumides tehtud ja kool töötab ruumikitsikuses. Kooliruumid 
vajavad uut ruumilahendust. 2004/2005 õppeaastal õpib kooli neljas klassis kokku 57 
õpilast ja töötab 6 õpetajat.  

Kuremaa Lasteaed-Algkool (algkooli osa) asub Kuremaa alevikus lasteaia osaga 
samades ruumides. Kuremaa LAK-s on viimastel aastatel oluliselt paranenud 
töökeskkond (siiski on vajalik investeering 1. ja 2. klassile uued koolilauad ja toolid), 
õppevahendite mitmekesisus, õpetajate soov ja võimalus enesetäienduseks. Tublisti 
on arenenud ringitöö – töötavad arvutiring, majandusring, muusikaring. Väljaspool 
kooli on populaarsed ujumistrenn ja korvpallitrenn. Hästi toimib koolis arvutipõhine 
õpe. Koolis õpib 2004/2005 õppeaastal 21 õpilast ja töötab 7 pedagoogi.  

Laiuse Põhikool asub Laiuse alevikus. Koolimaja on ehitatud 1976.a., juurdeehitus 
aula ja kultuuriseltsi ruumide näol avati 1999.a., mil renoveeritud peaaegu kogu 
koolimaja 1999.a. Söökla renoveeriti 2004.a. Vajalik on teostada veel rõdu, poiste 
töökoja ja I korruse koridori põranda remont. 2005.a. ehitatakse küttesüsteem 
gaasikütte lokaalküttele. Koolimajas on head õppe- ja töötingimused. 2004/2005 
õppeaastal õpib koolis 116 õpilast ja töötab 13 õpetajat. Tulevikus on võimalik Laiuse 
Põhikooli ühendamine Laiuse Lasteaiaga Laiuse Lasteaed-Põhikooliks.  

Vaimastvere põhikool asub Vaimastvere külas. Koolimaja on ehitatud mitmes 
järgus. 1968.a. valmis klasside korpus, mis renoveeriti 2001.a. Koolimaja uus osa 
valmis 1996.a., kooli võimla (15x28m) 2003. Koolil on olemas ka õpilaskodu, mis 
asub 1886.a. ehitatud ja 2004.a. renoveeritud hoones. Haridusteenus on Vaimastvere 
piirkonnas kõigile kätte saadav. Viimastel aastatel jätkab üha rohkem Siimusti lapsi 
oma õpinguid 5 klassis Vaimastvere koolis, kuid probleemiks on transpordi nõrk 
korraldus. Klassiväline tegevus kooli juures on seotud koolibusside liikumisega ja  
seetõttu on kaugemal elavatel õpilastel (eriti vanemate klasside lastel) vähe võimalusi 
ringide töös osalemiseks. Lahenduseks oleks hilisema bussiringi lisamine. Viimaste 
aastate positiivseteks muutusteks on spordisaali valmimine, õpilaskodu avamine ja 
Kurista lasteaia rühma avamine koolihoones. Kiiremas korras on vaja vahetada vana 
koolihoone aknad, realiseerida kooli staadioni projekt ja ehitada spordiväljakud. 
Rekonstrueerimist vajab ka koolipark ja pargiteed. Ka pedagoogiline kaader vajab 
täiendust logopeedi ja sotsiaalpedagoogi näol. Samuti on vajalik avardada 
huvitegevuse võimalusi õpilaskodu õpilastele. 2004/2005 õppeaastal õpib koolis 128 
õpilast ja töötab 18 õpetajat. 2005.a. sügiseks reorganiseeritakse kool lasteaed-
põhikooliks.  



 
Valla territooriumil 
tegutseb ka 1 riigikool – 
Kiigemetsa Kool. Valla 
õpilastest õpib Kiigemetsa 
koolis kokku 22 õpilast. 
Kiigemetsa kooli näol on 
tegemist erivajadustega 
lastele mõeldud kooliga.  

Tabel 24. Valla õpilased Kiigemetsa koolis 2004/2005 õ-a 

Piirkond I 
kooliaste 

II 
kooliaste 

III 
kooliaste KOKKU 

Vaimastvere 1 2 1 4 
Siimusti - 1 8 9 
Kuremaa - 1 - 1 
Jõgeva alevik - - 3 3 
Kassinurme - 1 4 5 
KOKKU 1 5 16 22 

Haridusvaldkonnas tehakse koostööd Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja 
kultuuriosakonnaga ja MTÜ Jõgevamaa Nõustamisühendusega. Vastavalt 
kahepoolsele lepingule alates 2001.aastast teenindab Jõgevamaa Nõustamisühendus 
Jõgeva valla õpilasi psühholoogide ja kutsenõustamise osas.   

2.3.3 Huviharidus  

Jõgeva valla koolide juures toimub aktiivne huvitegevus. Tegutseb mitmeid ringe 
ning osavõtt neist on väga aktiivne. Järgnev tabel annab ülevaate erinevatest 
võimalustest huvitegevusega tegelemiseks valla koolide juures.  

Tabel 25. Huvitegevus valla koolide juures 

Kool Ring 
Ringis osalevate 
valla õpilaste arv Vanus/klass 

Korvpall 12 5-9 kl. 

Kokandus 12 1-5 kl. 
Aeroobika 9 2-4 kl. 
Tantsuring 10 5-9 kl 
Võrkpall 12 4-9 kl. 
Matemaatikaring 8 5-9 kl. 
Koorilaul 20 1-9 kl. 
Ansambel 8 5-9 kl. 
Jalgpall 10 5-9 kl. 
Pillimängu õpetus 8 5-9 kl. 
Arvutiõpetus 90 5-9 kl. 
Kooli ajaleht 6 5-9 kl. 
Kunstiring 8 5-9 kl. 
Kergejõustik 10 4-8 kl. 
Ujumine 30 1-9 kl. 

Vaimastvere Põhikool 

Usuõpetus 9 1-6 kl. 
Kergejõustik 16 8-16a 
Tüdrukute korvpall 23 9-17a 
Algklasside spordiring 25 7-11a 
Lastering, koolileht 11 1-9 kl. 
Arvuti ring   3-9 kl. 
4. klassi tantsuring 11 4 kl. 
Õlering 14 9-14a 
Rahvatantsuring 21 12-16a 
Puutööring   11-12a 
Kunstiring algklassidele

 

20 7-11a 

Laiuse PK 

Lastekoor, mudilaskoor

 

33 7-14a 
Majandusring 12 1-6 kl. Kuremaa Lasteaed-

Algkool Arvutiring 21 7-10a 
Arvutiring 26 1-4kl. Siimusti Lasteaed-

Algkool Näitering 15 1-4kl. 
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Tantsuring 35 1-4kl. 
Muusikaring 24 1-4kl. 
Kunstiring 10 1-4kl. 

 
Spordiring 15 1-4kl. 

 
Lisaks neile ringidele on valla lastel võimalik tegeleda huvitegevusega Jõgeva linna 
koolide juures ja Jõgeva Kultuurikeskuse Huviala Kooli tantsu-, laulu ja 
muusikastuudiotes. Samuti pakuvad mitmekülgseid võimalusi enda arendamise 
erinevate spordiklubide ja kultuuriseltside juures tegutsevad ringid.  

Jõgeva valla lapsed võtavad osa ka Jõgeva 
Muusikakooli ja Kunstikooli õppetööst. 
Jõgeva Muusikakool asub Jõgeva linnas, 
Suur 12 ja seal on võimalik õppida viiuli, 
kitarri, klaveri, flöödi, klarneti, saksofoni, 
vaskpuhkpillide ja akordioni erialal. 
Lisaks valitud erialale õpetatakse ka 
järgmisi lisaaineid: solfedþo, muusikalugu, 
orkester, ansamblid, lisapill. Muusikakooli 
lõpetades omandavad lapsed muusikakooli 
lõputunnistus. 

Tabel 26. Jõgeva Muusikakoolis õppivad 
Jõgeva valla lapsed 

Õppeaasta 
Õpilased 
Jõgeva 
vallast 

Muusikakooli 
lõpetajad 

Jõgeva vallast 
2000/2001 24 2 
2001/2002 27 3 
2002/2003 26 3 
2003/2004 28 1 
2004/2005 24 3 

 

Jõgeva Kunstikool tegutseb Jõgeva Spordikeskuses Virtus kunstikooli tarbeks 
spetsiaalselt remonditud ruumides ja tingimustes. Kunstikool annab kunstilist haridust 
nii eelkooliealistele kui ka vanematele. Eelkooliealistele tegutseb kunstiring ja 
loovõpe. Põhikooliealiste õpe toimub kahes astmes (noorem aste 0-2 kursus ja vanem 
aste 3-5 kursus). Õppida on võimalik järgnevaid õppeaineid: joonistamine, maalimine, 
kompositsioon, vormiõpetus, kunstiajalugu.   

Jõgeva Kunstikooli põhikooli lõpetamisel antakse õpilasele Jõgeva Kunstikooli 
lõputunnistus. Lõputunnistuse saab õpilane, kes on läbinud üleriigilise raamõppekava 
alusel koostatud Jõgeva Kunstikooli põhikooli õppekava. Muude õppeetappide 
lõpetamisel väljastatakse õpperühma tunnistus.  

Kuna Jõgeva Kunstikooli puhul on 
tegemist huvialakooliga ja õpilaste 
osalemine õppetöös on õpilase 
huvist lähtuv, siis esineb 
kunstikooli õpilaste  arvudes kuude 
lõikes teatavaid kõikumisi. 
Seepärast on allpool toodud Jõgeva 
valla õpilaste arvud keskmised.  

Tabel 27. Jõgeva Kunstikoolis õppivad Jõgeva 
valla lapsed 

Õppe-
aasta 

Õpilased Jõgeva 
vallast 

Lõpetajad 
Jõgeva vallast 

2000/01 15 1 
2001/02 21 1 
2002/03 24 2 
2003/04 22 1 
2004/05 22  
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2.3.4 Noorsootöö  

Noorsootöö seadus määratleb, et noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks 
tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool 
perekonda, õppekava ja tööd. Selle seaduse alusel on noor 7 kuni 26 aastane isik. 
Jõgeva vallas elas 2004.a. alguse seisuga kokku 7-18 aastaseid noori 1067 ja 19-26 
aastaseid noori 647.     

Alates 2001. aasta maikuust töötab Jõgeva vallas noorsootöö spetsialist, kelle 
ülesandeks on noorsootöö arendamine läbi noorte aktiviseerimise ning nende 
kaasamine noori, noorte vaba aega ja õppetöövälise tegevuse organiseerimist 
puudutavates küsimustes.   

2001.a. lõpus loodi Siimusti, Laiuse, Kuremaa, Vaimastvere ja Jõgeva alevikku 
noorte initsiatiivil mitteformaalsed noorteklubid. Koostöös Vallavalitsusega leiti ka 
kõikidesse piirkondadesse ruumid, mis remonditi noorte oma jõududega ning 
Vallavalitsuse toel. Keskustes töötavad vabatahtlikud ja tegevusi koordineerivad 
noorteklubid. 2003.a. juunis asutati  MTÜ Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste 
Ühendus  

Praeguseks tegutseb vallas 4 avatud noortekeskust – Jõgeva aleviku Avatud 
Noortekeskus, Laiuse Avatud Noortekeskus, Siimusti Avatud Noortekeskus ja 
Vaimastvere Avatud Noortekeskus.   

Jõgeva aleviku Noortekeskuses tegutseb noorteklubi J.A.N.K., millel on liikmeid 
kokku 39. Noortekeskuse juhatuse moodustavad 5 noort. Päevas külastab keskust 
keskmiselt 30-40 noort, aktiivselt osaleb keskuse töös ja tegemistes 60-70 Jõgeva 
aleviku noort. Noori juhendavad noorsootöötaja ja vabatahtlik noorsootöötaja. 
Keskuses on võimalus mängida lauamänge ja koroonat, vaadata TV-d ja videot, 
kasutada internetti. Lisaks tegutsevad näitering, käsitööring OSAV NÄPP. Eelnevatel 
aastatel on tellitud ka ajalehti ja ristsõnu. Korraldatakse erinevaid koolitusi ja üritusi 
ning lüüakse kaasa kohaliku elu edendamisel.  

Laiuse Avatud Noortekeskuses tegutseb Noorteklubi Freedom, mis alustas 
tegevust 29.septembril 2001.a. Eesmärkideks seati kohaliku küla noorte 
omaalgatusliku tegevuse suurendamine ja noorte aktiivsuse tõstmine. 2005.a. seisuga 
lööb Noorteklubi Freedom töös kaasa 30 noort. 2005.a. aprillist töötab Laiuse Avatud 
Noortekeskuses noorsootöötaja, kelle peamine eesmärk ongi noorte osaluse 
suurendamine. Aastatel 2001-2004 on noorteklubi läbi viinud mitmeid 
projektipõhised üritusi, nagu Naljaõhtu koos Diana Lorentsiga, Noorteõhtu Pliks-
Plaks, SUUR SEIKLUS (toimunud viimasel kolmel aastal) ning filmi- ja 
tantsuõhtuid. Koostööd on tehtud teiste noortekeskustega nii Jõgeva vallas kui 
väljaspool. Laiuse noorteklubi noored on osalenud ka mitmetes rahvusvahelistes 
noorsoovahetuste projektides Itaalias, Saksamaal, Ungaris ja mujal.  

Siimusti Avatud Noortekeskus on välja kasvanud noorteklubist Destination ning 
alustas avatud noortekeskusena tööd 2004.a. alguses. Siimusti Avatud Noortekeskus 
tegutseb 2004 a. renoveeritud Siimusti vanas kauplusemajas. Keskuses töötab 
noortejuht vähemalt 20 tundi nädalas ja keskust külastab päevas keskmiselt 30-40 
noort. Keskuses tegutsevad Köögikata klubi, beebikool ja näitering. Lisaks on 
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võimalus vaadata televiisorit, kasutada internetti, kuulata muusikat ja mängida 
piljardit. Siimusti Avatud Noortekeskuses on võimalik tegeleda ka hip-hop 
tegevusega, breikimisega, korraldatakse erinevaid pidusid ja üritusi ning osaletakse 
koolitustel. Samuti on võimalik noortekeskuses ööbida. Keskuse hoone kuulub 
Vallavalitsusele ja hoone ruume võivad kasutada peale noortekeskuse ka kõik 
seltsingud ning ühingud, kelle tegevus on kooskõlas keskuse eesmärkidega.    

Vaimastvere Avatud Noortekeskus tegutseb Vaimastvere külas Vaimastvere 
Põhikooli Õpilaskodu ruumides. Noortekeskuses toimuvad regulaarselt mänguklubi ja 
tantsuklubi üritused, peetakse koosolekuid ja viiakse läbi erinevaid üritusi. 
Noortekeskuse juures tegutseb ka noorteklubi VALGED TIIGRID.   

Jõgeva vallas tegutseb ka Noorkotkaste ja Kodutütarde Sõprade Selts, Vaimastveres, 
Laiusel ja Kuremaal. Selts on registreeritud MTÜ-na. Alates 2003.a. veebruarist 
tegutseb Jõgeva Vallavalitsuse juures Noortekogu.   

Kõik klubid ja rühmad saavad Jõgeva vallalt tegevustoetust ning vald finantseerib ka 
ühekordseid projekte ning osaleb kaasfinantseerimisel. Noorteklubisid kaasatakse 
Jõgeva valla noori puudutavate valdkondade otsuste ja strateegiliste küsimuste 
aruteludesse. Jõgeva vald on korraldanud koolitusi noortejuhtidele, noorte liidritele ja 
on alustatud tööd lastevanematega, mille raames on koolitatud ka lastevanemate 
tugirühmade liidreid.  

Jõgeva valla noorsootöö üheks prioriteediks on võetud noortele erinevate 
teemasuunitlustega projektlaagrite korraldamise toetamine nii valla territooriumil, kui 
ka väljapool valda, eriti noorte endi või vabatahtlike eestvedamisel.  

2.3.5 Hinnang valdkonnale: Haridus huviharidus ja noorsootöö  

ALUSHARIDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Heas seisukorras lasteaiad enamuses 
(va Kurista) 

Siimustis lasteaias kohtade puudus Kõigile vajajatele lasteaiakoha 
tagamine 

Nõuetele vastavuses köögid, 
sanitaarsõlmed 

Paljud lapsed, kes arengu huvides 
peaksid käima, ei käi lasteaias 

Mänguväljakute rajamine ja/või 
kaasajastamine 

Kvalifitseeritud pedagoogiline kaader Väljaspool valda lasteaias käivate laste 
kohamaksu tasumine 

Erivajadustega lastele rühma loomine 

Lasteaedade, koolide ja kogukonna hea 
koostöö 

Lasteaiakoha maks on probleemiks 
osadele peredele 

 Liikumisõpetaja leidmine valda 

Lasteaiad asuvad kodukohale lähedal Valla lasteaednike madalad palgad  
Ilus ja turvaline elukeskkond Laste arvu vähenemine   
Olemas logopeediteenus Liikumisõpetaja ametikoha puudumine

   

Lasteaedades interneti püsiühendus     
Lasteaedade hea täituvus     

ÜLDHARIDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Koolihoonete rahuldav seisukord Vananev kaader ja uute õpetajate 
puudus 

Koolide jätkusuutlikkuse määratlemine 
ja koolipiirkondade ülevaatamine

 

Kvalifitseeritud pedagoogiline kaader  Laste arvu vähenemine Koolitranspordi väljaarendamine 
Väiksed klassid, mis tagab 
individuaalse lähenemise 

Koolipiirkonna õpilased ei käi oma 
piirkonna koolis 

Osalemine rahvusvahelistes projektides

 

Lastehoolekande komisjon Huviharidus linnas ja sellepärast 
käiakse ka linnas koolis 

Vaimastveres spordiväljakute 
väljaehitamine 



 

37

 
Hea koostöö lapsevanema ja kooli 
vahel  

Koolikohustuse mittetäitjate 
tugisüsteemi puudumine  

Koolide arengukavade olemasolu Peale põhikooli lõpetamist 
edasiõppimise võimaluste vähesus ja 
piiratus   

Vaimastvere õpilaskodu Ebastabiilne riigi hariduspoliitika   
Koolidel olemas interneti kodulehed Vaimastveres staadioni ja 

spordiväljakute puudus   
Karjääri- ja kutsenõustamise ja 
psühholoogiteenuse kättesaadavus 

Valla poolt tasustatavate pedagoogide 
väike palk   

Koolidel hea koostöö Jõgeva 
Täiskasvanute Keskkooliga 

Koolitranspordi olemas, kuid puudulik   

 

Puuduvad koolidevahelised välissuhted

   

HUVIHARIDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Võimalus osaleda Jõgeva 
Muusikakooli ja Kunstikooli töös 

Huviharidus on kallis Spordikooli loomine Kuremaale 

Andekate laste olemasolu Huvihariduse võimaluste vähesus (ei 
ole piisavalt juhendajaid ja ruume)  

Huvikoolide filiaalide/klasside loomise 
toetamine valla koolide juurde 

Huviringid koolide ning kultuuri- ja 
spordiseltside juures 

Transpordiprobleem, mis pärsib 
huviharidusvõimaluste kättesaadavust 

Transpordi korraldamine huvikoolides 
osalemiseks 

Aktiivne osavõtt ringide tööst    

NOORSOOTÖÖ 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Noortel initsiatiiv ja tahe olemas Noortekeskustes ruumipuudus ja 
ruumid on vähe aega avatud 

Kuremaa ANK avamine tegevuseks ja 
noorteklubi töö elluäratamine 

Olemas ANK-d (4), noorte 
omaalgatuslikud klubid (2) ja ruumid 
on korrastamisel, laiendamisel  

Rahastamine peamiselt projektipõhine, 
mis tekitab tegevuste ebastabiilsust 

Jõgeva valla ANK-de omavahelise 
koostöö suurendamine ja koostöö 
tihendamine teiste 
noorteorganisatsioonidega 

Noortekeskustel olemas ruumid ja 
võimalused tegutsemiseks 

Kuremaa ANK on suletud ja 
noorteklubi ei toimi 

Noorsootöötajate ja noorte koolitamine

 

Olemas (vabatahtlikud) 
noorsootöötajatele ANK-des  

Kodude toetus noorte isetegevusele 
nõrk 

Kutse- ja karjäärinõustamise süsteemi 
väljaarendamine 

Olemas katusorganisatsioon Jõgeva 
valla ANK Ühendus 

Noorte üldine omaalgatus suhteliselt 
madal  

Töö- ja puhkelaagrite ja  vabatahtliku 
tööharjumuste juurutamine 

 Jõgeva valla noorsootöö tuntus 
maakonnas, riigis 

Koolide huvitegevus toimib omaette ja 
ei ole seoses kohaliku noorsootööga 

Lapsevanemate, ettevõtjate ja 
Vallavalitsuse ning –Volikogu suurem 
kaasamine noorsootöösse 

Jõgeva valla noortelisti kui infokandja 
olemasolu  

Huvijuhid, Noorkotkad ja Kodutütred 
osale noorsootöö koosolekutel 

Koolide huvijuhtide suurem kaasatus 
noorsootöösse 

Tihe koostöö Jõgevamaa 
Nõustamiskeskuse ja Vallavalitsusega 

 

Noortekogu ebastabiilsus  Fondidesse projektide kirjutamine  

Toimivad kontaktid rahvusvaheliste 
noorteorganisatsioonidega 

Projektikirjutamise oskamatus  Noorte omaalgatuse julgustamine 

Noortekogu olemasolu Head ideed ei leia sageli rakendust  

  

2.4 Kultuur, sport, turism ja puhkemajandus  

2.4.1 Kultuur  

Seltsid ja klubiline liikumine  
Jõgeva vallal puuduvad hallatavad kultuuriasutused. Kogu meelelahutus- ja 
kultuuritegevus on püütud üles ehitada mittetulundusühingute baasil. Kuna Jõgeva 
valla näol on tegemist vallaga, mille piirkonnad on suhteliselt eraldiseisvad, siis on ka 
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kultuuritegevus valla erinevates piirkondades erinevalt arenenud. Sellepärast 
vaadeldaksegi klubilist ja seltsilist kultuuritegevust piirkonniti.  

Jõgeva piirkonnas tegutsevad Kultuuriselts “Vanaveski” ja Kurista Külaselts 
Corsitel. Kultuuriselts Vanaveski asub Jõgeva vallas Jõgeva alevikus ja on asutatud 
1995. aastal. Seltsi põhieesmärgiks on kaasa aidata kultuuri-, seltsi- ja spordielu 
edendamisele antud piirkonnas. Viimastel aastatel on selts hoolitsenud eelkõige 
aleviku laste huvitegevuse organiseerimise eest. Samuti on ka tegusad täiskasvanud 
leidnud siin võimaluse end realiseerida ja oma huvidega tegeleda. 2004. aasta lõpus 
otsustati, et kultuuriselts võtab enda peale ka Jõgeva aleviku külaseltsi funktsioonid, 
tehes tihedat koostööd külavanema ja tema poolt valitud nõukojaga.   

Kurista Külaselts Coristel moodustati alles 2005.a. veebruaris ja sellel on 19 liiget. 
Külaseltsi  tegevuse eesmärkideks on ühendada küla erinevate ettevõtmiste kaudu 
tervikuks, tekitades „meie“ tunnet, tekitada side erinevate põlvkondade vahel, ühiselt 
otsida lahendusi kohalikele probleemidele, pakkuda võimalusi vaba aja veetmiseks, 
otsida rakendust oma küla tegusatele inimestele (nii vanadele kui noortele), uurida 
küla ajalugu, taaselustada kultuurielu ja traditsioonid külas ning kaasata oma 
ettevõtmistesse kohalikke ettevõtjaid. Külaselts jagab ruume Lasteaed “Karukellaga”, 
kuid tulevikus on kindlasti otstarbekas eraldada lasteaia ja külaseltsi ruumid.   

Kuremaa piirkonna kultuuritegevust edendab Kultuuriselts "JENSEL", mis 
tegutseb alates 13.01.1993.a. 2004. aastal tegutses seltsis 9 ringi 70 osalejaga. 
Ringidest töötavad regulaarselt ansamblid ja tantsurühmad. Naisansambel tähistas 
2004.a. detsembris tegutsemise 35. aastapäeva. Ansambli algatusel toimuvad 
Kuremaal "Vooremaa" nimeline vokaalansamblite päev, millest on osa võtnud eri 
kordadel 20-40 ansamblit kogu Eestist. Tantsuringid (naisrühm, memmede rühm) on 
pidevalt osalenud maakondlikel ja vabariiklikel tantsupidudel. Regulaarselt 
tegutsevad instrumentaalansambel ja peotantsuring. Kuremaa pensionäride laulu- ja 
tantsumemmed korraldasid 1987.a. esimesed Pensionäride Suvepäevad, millest 
kujunesid välja suvised maakondlikud memme-taadi päevad. Seltsi taidlejad on 
esindanud Jõgeva Valda Rootsi sõprusvallas Dals Ed-s. Kultuuriseltsi ettevõtmisel  on 
toimunud mitmel korral valla taidlejate päevad ja pensionäride kevadpeod. Seltsi 
korraldatud on igal aastal  jaaniõhtud, jõulukontserdid, sügisandide näitused jne.  

Laiuse piirkonna kultuuritegevust edendavad ja kujundavad MTÜ Meie Mari, 
Laiuse Külaselts Regio, seltsing Laiuse Naiskoor. Samuti tegutsevad piirkonnas 
Avatud Noortekeskus Freedom, Õlekäsitöökoda Kuldne Õlg ja Spordiklubi 
Contra.  

MTÜ Meie Mari on korraldanud viimasel kolmel suvel Laiuse ordulinnuse 
varemetes lossipäeva, samuti on samas kohas läbi viidud jaaniõhtuid ja tantsupäevi, 
millel osalesid mitmed maakonna rahvatantsurühmad ja kuhu olid kutsutud üle Eesti 
tuntud tantsuõpetajad õpetama uut tantsurepertuaari.   

Piirkonna traditsiooniliste kultuuriürituste kalendrisse kuuluvad iga-aastane 
lossipäeva Laiuse lossivaremetes koostöös Rootsi  ja Poola saatkondadega, Laiuse 
Suur Lumelahing kooostöös Tartu Ülikooli ajalooteaduskonnaga. Samuti on 
korraldatud piirkonna ajalugu käsitlevaid konverentse koostöös TÜ 



 

39

 
ajalooteaduskonna ja kirjanikkonna ning tõlkijatega. Alates 1998.a. on toimunud 
igasuvised õppepäevad õletoas. Korraldatud on maakondlikke rahvatantsupäevi.  

Siimusti piirkonnas tegutseb kultuurielu edendajana Siimusti Kultuuriselts ja 
Kassinurme Naisselts.   

Siimusti Kultuuriselts asutati 1994.a. eesmärgiga elavdada Siimusti piirkonna 
elanike kultuurielu. Kultuuriseltsil puuduvad küll oma ruumid, kuid tegevus on sellest 
hoolimata väga aktiivne. On olemas 3-liikmeline juhatus ja seltsi liikmeid on kokku 
19. Selts korraldab huviõhtud, tähistatakse erinevaid pühasid ja tähtpäevi. Samuti on 
läbi viidud Eeva Niinivaarale pühendatud elulugude kirjutamise konkurss, korraldatud 
erinevaid väljasõite ja näitusi. Lastele on korraldatud muinasjuttude ettelugemisi ja 
joonistamisvõistlusi.  

Kassinurme Naisselts (asutatud 2001) tegutseb Kassinurme külas peamiselt 
traditsiooniliste ürituste korraldamisega ja külaelu edendamisega. Naisseltsi 
eestvedamisel on ehitatud külakeskusesse kiik, asutatud mälestuskivi luuletaja Karl 
Torrole ning korraldatud mitmeid üritusi.  

Vaimastvere piirkonnas tegutseb Vaimastvere Külaarendamise Selts WAKS, mis 
tegeleb ka kohaliku kultuurielu mitmekesistamisega. Korraldatakse on erinevaid 
üritusi, kohtumisi huvitavate inimestega ja tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi.  

Valla inimesed võtavad osa ka MTÜ Jõgevamaa Metsaselts ja Ühing Ambiori 
tegevusest, mille eesmärgiks Jõgeva valla ajaloo ja elanikkonna tegevuse uurimine, 
jäädvustatud materjalide väljaselgitamine, tutvustamine ning säilitamine. Lisaks on 
tegutsemisvõimalus ka Jõgeva Kultuurikeskuse juures.  

Valla tähtsamateks kultuuri- ja seltsiürituste toimumise kohtadeks on kujunenud 
erinevad vabaõhulavad. Järgnev tabel annabki neist ülevaate.  

Tabel 28. Jõgeva valla vabaõhuürituste peamised toimumiskohad 
Koht Olemasolev infrastruktuur Olulisemad üritused 

Laiuse ordulossi 
varemed 

Ajaloolised lossimüürid, valgustus, 
elektrikilbid, parkla, bangalo 2 tk, stendid 
infomaterjalidega s.h. valla turismikaart, 
lõkkeplats, lipumast, kuivkäimlad, 
haljastus 

1. Käsitöölaat koos temaatilise üritusega 
(Rootsi päevad, poola päevad jms.(juuli)

 

2. Jaanipeod 
3. Suur Laiuse Lumelahing 

Kuremaa park Park, teed, valgustus, elekter Motomatkajate kokkutulek “Jõgevatreff” 
Kassinurme 
linnamägi ja hiis 

Vabaõhulava, muinaslinnuse fragment, 
püstkojad, katusealused-puhkekohad, 
lõkkeplats, kiik, infostendid s.h. valla 
turismikaart, biokäimla, matka- ja 
suusarajad 

Jaaniõhtu üritus 

Paduvere 
Talumuuseum 

Vabaõhulava, muuseum-hooned, elekter 1. Vabaõhuetendused (teater) 
2. Jaanipeod 

Siimusti, Panther 
kohviku õu 

Lava, puhkekohad Üritustesari Siimusti suvi 

 

Kirik 
Valla ainuke kirik asub Laiusel. Kiriku juures tegutseb EELK Laiuse Püha Jüri 
Kogudus. Kogudusele kuuluvad 14. saj. ehitatud kirikuhoone ja 19. saj. ehitatud 
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pastoraat, mis on arhitektuuri- ja kultuurimälestised. Kirikut on võimalik kasutada ka 
kontserdikohana.  

Kogudusel on ruumidesse on võimalik rajada hooldekodu statsionaarset abi vajavatele 
inimestele. Ka saab kogudus organiseerida töötajate väljaõpet ning korraldada 
kaasaegse sisustusega seonduvaid probleeme.  

Raamatukogud 
Valla raamatukogud on kujunenud kohalikeks kooskäimise kohtadeks, pakkudes 
lisaks raamatute laenutamisele, ajakirjade ja ajalehtede lugemisele ka avalike 
internetipunktide teenuseid. Raamatukogude ruumid on remonditud (va Vägeva 
raamatukogu) ja raamatukogu töötajatele ja lugejatele on loodud head tingimused. 
Raamatukogud korraldavad regulaarselt raamatunäitusi ja väljapanekuid seoses 
kirjanduslike tähtpäevadega, samuti lastele mõeldud ettelugemisi ja viktoriine.  
Siimusti raamatukogu korraldab regulaarselt Eva Niinivaara mälestuspäeva ning 
raamatukokku planeeritakse E. Niinivaara toa rajamist.  

Valla suurematest keskustest puudub raamatukogu vaid Jõgeva alevikus.  

Tabel 29. Valla raamatukogude lugejate, külastuste ja laenutuste statistika 2004.a. 
Statistika 2004. aastal 

Raamatukogu 
Lugejate arv

 

Külastused

 

Laenutused

 

Kuremaa Raamatukogu 348

 

7328

 

6760

 

Laiuse Raamatukogu 391

 

12179

 

9956

 

Siimusti Raamatukogu 428

 

13743

 

8904

 

Vaimastvere Raamatukogu

 

296

 

11450

 

4179

 

Vägeva Raamatukogu 102

 

1612

 

7703

  

Muuseumid  
Vallas on 3 muuseumi: Savikaupade muuseum Siimustis, Paduvere Talumuuseum ja 
Laiuse õlemuuseum. Lähitulevikus loodetakse rajada ka valla ajalugu ja kultuurilugu 
kajastav Valla muuseum.  

Paduvere Talumuuseum avati 13. juunil 1971. aastal ja Alates 1993. aastast tegutseb 
muuseum iseseisvana. Muuseumi vanas rehielamus ja aidas püütakse anda ülevaade 
18.-19. sajandi talurahva elust. Muuseumi territooriumile ehitatud vabaõhulaval 
korraldatakse mitmesuguseid rahvalikke üritusi. 1990. aastal valmistas Peterburi 
kunstnik Grigori Azarenkov muuseumile ligi kahesaja-aastastest tammepalkidest 5 
skulptuuri, mis kujutavad Vaimastvere piirkonnast pärit ajalooliselt tuntud isikuid.  

Siimusti Savikaupade muuseum, mis tutvustas piirkonna keraamikatööstust ja –
toodangut, on rahaliste vahendite nappuse tõttu oma tegevuse peatanud.   

2.4.2 Sport  

Spordiklubid 
Jõgeva valla inimesed võtavad osa järgmiste spordiklubide tegevusest, milleks on 
MTÜ Jõgeva linna ja valla Spordiklubi Forte, Spordiklubi Illi, Jõgeva Spordiklubi 
Visa, Spordiklubi Contra, Jõgeva Raskejõustikuklubi Ramm, Jõgeva Saalibändiklubi 
Tähe, SK Harta, Carmen Võrkpallinaiskond, Kurista Võrkpall ja Spordiklubi Noorus-
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96. Spordiklubide juures on võimalik harrastada väga erinevaid spordialasid. 
Spordiklubid kasutavad oma tegevuses nii Jõgeva valla kui ka linna spordirajatisi.   

Tabel 30. Jõgeva valla spordiklubid 
Nimetus Tegevuse eesmärk Spordialad Liikmeid 

vallast 
Treenereid

 
MTÜ Jõgeva linna 
ja valla 
Spordiklubi Forte 

Spordimeisterlikkuse 
arendamine, osalemine 
tiitlivõistlustel, ürituste ja 
võistluste korraldamine, õppe- 
ja treeninglaagrite 
korraldamine, treenerite ja 
spordikohtunike koolitus 

Korvpall, aeroobika, 
rühmvõimlemine 

120 7 

Spordiklubi Illi   Korvpall, võrkpall, 
jalgpall, tennis, male, 
kergejõustik 

42  

Jõgeva 
Spordiklubi Visa 

Sportlik vaba aja veetmine, 
ühistreeningud, osalemine 
orienteerumise 
rahvaspordivõistlustel Eestis ja 
sõpruspiirkondades välismaal, 
noorte orienteerujate väljaõpe 
ja võistlemine kuni Eesti 
tipptasandini. 

Orienteerumine, 
tervisesuusatamine 

11 1 

SK Contra Spordimeisterlikkuse 
arendamine, osalemine 
tiitlivõistlustel, ürituste ja 
võistluste korraldamine, õppe-
treeninglaagrite korraldamine, 
treenerite ja spordikohtunike 
koolitus 

Kergejõustik, 
korvpall, 
mitmevõistlus 

90 2 

Jõgeva 
Raskejõustikuklubi 
Ramm   

Maadlus 15  

SK Noorus-96   Jalgpall 19  

 

Valla sporditegevuse paremaks korraldamiseks asutatakse 2005. aastal Kuremaa 
Spordikool, mis koondab enda alla valla spordiklubid.   

Spordihooned/rajatised  
Valla peamised spordihooned/rajatised ja nende sportimisvõimalused: 
Kuremaa Tervisekeskuses on võimalik tegeleda ujumise, pallimängude, 
sisekergejõustiku, tõstmise, maadluse, lauamängude ja suusatamine. Spordirajatistest 
kuuluvad tervisekeskuse juurde siseujula, võimla, suusarajad ja supelrand.  

 

Siseujulas on olemas suur bassein (4x25m), laste bassein (6x10m), jõusaal, 
solaarium, konverentsiruum, baar, duððiruumid koos leiliruumiga, peresaun, 
aurusaun, kaminaruum saunaga, massaaþikabinet. Ujulas on vajalik basseiniruumi 
vastavusse viimine uute tervisekaitsenõuetega; veeprotseduuride (mullivannid, 
jugaduððid jms) ruumi väljaehitamine ja fuajee laiendamine. 

 

Võimlakompleksis on olemas saal (18x30x7m), maadlussaal, tõstesaal. Vajalik on 
saali ja teiste ruumide renoveerimine, pesemis- ja tualettruumide  renoveerimine 
ja maadlussaali ümberehitamine jõusaaliks. Samuti on vajalik välisväljakute 
rajamine ((jalg-, korv- ja võrkpalli välisväljakud, tenniseväljakud (2tk)). 
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Tervisekeskuse juurde kuuluvad ka suusarajad Laiuse metsas (pikkus 5km, laius 
5m). Tervisekeskuses töötab suusalaenutus. Suusaradade edasiarendamise käigus 
on vajalik raja valgustuse ehitamine (2,5km ja 1km raja elektriliinide ja 
valgustuspostide rajamine). Rajad on vaja täiustada ülesõidusildadega, välja on 
vaja ehitada saepururada. Lisaatraktsioonina on planeeritud 10km matkaraja 
kujundamine Kivijärve järveni. 

 
Tervisekeskuse hallata on Kuremaa supelrand. On olemas paadi- ja ujumissild, 
liutee, kiigud, kangid, sõudepaadid, vesijalgratas, rannahoones pakutakse 
erinevaid teenuseid. Supelranda on vajalikud täiendavad atraktsioonid lastele 
((kiigud, tänavakorvpalli plats (ühe lauaga)). 

Laiuse Põhikoolil on olemas võimla mõõtmetega 14x27x6m ja staadion, millel on 
400m asfaltkattega ringrada. Põhikooli spordirajatistes on võimalik tegeleda erinevate 
pallimängude ja kergejõustikuga. 
Kiigemetsa Erivajadustega Koolil on olemas võimla (18x36x8m). Tegeletakse 
pallimängude ja sisekergejõustikuga. 
Vaimastvere Põhikoolil on olemas korralik võimla mõõtmetega (15x28x6,35m). 
Kooli juurde on vajalik staadioni rajamine, millele on ka olemas ehitusprojekt. 
Välisväljakutest on vallas olemas jalgpalliväljak Jõgeva alevikus ja 
korvpalliväljakud Siimustis ja Laiusel. Vajalik on väljakute katete ja vahendite 
uuendamine. 
On olemas ka Linnamäe krossirada, mida haldab MTÜ Linnamäe Krossiklubi ja kus 
on võimalik korraldada kõrgel tasemel motokrosse.   

Jõgeva Vallavalitsuse juures tegutsevad kultuuri- ja sporditöö paremaks 
korraldamiseks (ettepanekute esitamine) alates 2000.a. kultuuri- ja spordinõukogud.  

2.4.3 Turism ja puhkemajandus  

Turismivaldkonnas tegutseb vallas Kuremaa Ujula, pakkudes aastaringselt 
majutusteenust, võimalust ujuda, käia saunas ning kasutada spordi- ja jõusaali. Samas 
tegutseb ka SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Matka- ja loodushuvilisele 
pakub kindlasti palju avastamist Endla Looduskaitseala. Vallas on palju huvitavaid ja 
ajaloolisi paiku ning aktiivse puhkuse veetmise võimalusi, mille tutvustamiseks ja 
paremaks eksponeerimiseks on vaja välja töötada valla turismistrateegia.  

Turismi ja puhkemajanduse infrastruktuur 
Jõgeva vallas on olemas kõik vajalik aktiivse puhkuse veetmiseks. Vallas on kolm 
avalikku supluskohta, milleks on Kuremaa supelrand Kuremaa järve ääres, Jõgeva 
aleviku supluskoht Pedja jõel ja Laiuse paisjärve supluskoht.  

Tabel 31. Jõgeva valla supluskohad 
Rand/supluskoht

 

Haldaja Infrastruktuur Arendusvajadus 
Kuremaa supelrand

 

OÜ Panther 
Teemaja 

Rannahoone: kohvik terrassil, 
laenutus-teenindusruum, inva-WC 
Paadi- ja ujumissild, paadilaenutus, 
liutee, lastekiik, kang, 
võrkpalliplats, infostendid jms.  

Parkla, Puhkeküla: telkimisplats, 
autokaravanideplats, 
kämpingumajakesed + 
kommunikatsioonid 
Tänavakorvpalli plats, minigolf, 
lastekiik  

Jõgeva aleviku 
supluskoht 

AS Kuremaa 
Enveko 

03/04.a jõe põhi puhastatud, 
korrast. võrkpalli plats, 
riietuskabiin, väli-WC 

Lõkkeplats 
Telkimisplats, viitade 
paigaldamine 

Laiuse paisjärve AS Kuremaa Liivarand, riietuskabiin, Lastekiiged, ujumissild 
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supluskoht Enveko kuivkäimla 

 
Puhkekohtadena on kasutusel Laiuse lossivaremed (olemas parkla, bangalod, 
lõkkeplats), Laiuse voore puhkekoht (olemas parkla, lauad-pingid; tulevikus 
plaanitakse puhkekoha juurde rajada ka vaatetorn), puhkekoht Kuremaa terviserajal 
(katusealune, laud, pingid, lõkkeplats). Samuti on populaarsed puhke- ja 
piknikukohad Kuremaa supelrand ning Kassinurme hiis, kuhu on paigaldatud 
katusealused pingid ja lauad, infostendid, biokäimla ning ettevalmistatud lõkkeplats. 
Lisaks asuvad vallas ka Endla Looduskaitseala matkaradade puhkekohad ning 
puhkekoht Toomal looduskaitseala keskuses. Perspektiivis on kavas rajada Kärde mäe 
(Preilikivi) puhkekoht.  

Matka- ja loodusehuvilistele on vallas ettevalmistatud mitmed matka- ja õpperajad 
Kuremaal, Kassinurmes ja Endla Looduskaitsealal. Tulevikus on kavas pikendada 
Kuremaa terviserada looduse õpperajaga Laiuse metsas.  

Tabel 32. Jõgeva valla matka- ja loodusrajad 
Nimetus Haldaja Infrastruktuur 

Kuremaa terviserada Kuremaa- Ujula 1km, 2km, 3km, ja 5km rajad talvel suusatamiseks, 
suvel rattasõiduks või jalgsi käimiseks.  Olemas parkla, 
puhkekohad, tähistus. 

Endla Looduskaitseala Endla 
Looduskaitseala  
Administratsioon 

Matkaradadel lõkkekohad, tähistus, infostendid: 

 

Rada ümber Männikjärve, 2km, 1 tund , algus 
Toomalt. 

 

Tooma-Männikjärve raba-Tooma, 5km, sellest 
laudtee 1,3km, 2 tundi. 

 

Tooma-Kaasikjärve raba-Endla järv-Männikjärve 
raba-Tooma, 11km, 4-5 tundi. 

 

Kärde-Endla järv-Männikjärve raba-Tooma, 7km, 4 
tundi. 

 

Norra-Oostriku allikad, 6km, 3-4 tundi. 
Kassinurme hiis, 
linnamägi ja õpperada 

Jõgeva Metsaselts Kassinurme looduse õpperada - 3km, 7km. Rajal 
infostendid, tähistus 

 

Läbi valla kulgeb 70km pikkune tähistatud jalgrattaring, mis kulgeb marsruudil 
Jõgeva- Kuremaa-Laiuse-Endla LKA-Jõgeva . Jõgeva maakonna jalgrattamarsruutide 
kaardid on üleval Kuremaal ja Toomal. Valla territooriumil asuvad ka neli hooldatud 
suusarada, milleks on Kuremaa Terviserada, Kassinurme suusarajad, Siimusti 
suusarajad ja suusarajad Laiuse mäe nõlval.  

Vaatamisväärsused 
Jõgeva vald on rikas erinevate vaatamis- ja huviväärsuste poolest. Järgnevalt on 
kirjeldatud valla tähtsamad ajaloolised, kultuurilised ja looduslikud 
vaatamisväärsused.   

Tabel 33. Jõgeva valla ajaloolised, kultuurilised ja looduslikud vaatamisväärsused 
Objekt Haldaja Arendusvajadus 

Jõgeva mõisa kompleks ja 
park. 19.saj. 

Jõgeva SAI, Vald Pargi dendroloogiline uuring ja rekonstruktsiooni 
projekt. Pargi puhastamine võsast, kuivade puude 
langetamine ja uute istutus 

Pedja jõgi   Kanuumatkade marsruut, puhkekohad kaldale: 
lõkkeplats, puitvarjualused (püstkojad)  

Laiuse kirik, kirikuaed ja 
pastoraadihoone 

Laiuse kogudus Parkla (tee laiendus) värava juurde 
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Karl XII pärn Vald Puu seisukorra uuring, kaitsemeetmed 
Laiuse kalmistu ja 
Vabadussõja mälestusmärk 

AS Kuremaa Enveko

   
Jaan Poska sünnikoht  Laiuse 

Põllumajanduse OÜ 
Hoone vaja korrastada 

Jaan Poska haud AS Kuremaa Enveko

 
Mõisaküla kalmistul hauaplatsi korrastamine, risti  
taastamine. Kalmistu väravad korrastada. 

Laiuse ordulinnuse varemed 
vallikraaviga 13-16.saj.  

AS Kuremaa Enveko

 
Detailplaneeringu järgsed tööd. Parklale mustkate 

Laiuse surnuaed  AS Kuremaa Enveko

 

Kalmistu väravad rekonstrueerida 
Laiuse Siniallikas Vald Laudtee  uuendamine 
Laiuse Õlekäsitöö koda  MTÜ Kuldne Õlg  Parklale mustkate 
Kassinurme hiis, linnamägi 
ja õpperada

 

Jõgeva Metsaselts   

Kuremaa loss ja mõisa 
kompleks (19.-20.saj.), 
lossituba-muuseum 

AS Kuremaa Enveko

 

Mõisahoonete restaureerimine. Muuseumi töö 
korraldus - valla muuseumi alaline 
väljapanekukoht 

Kuremaa mõisa park AS Kuremaa Enveko

 

Geoalusplaani või renoveerimisprojekti 
koostamine. Kuivanud puude likvideerimine  

Kuremaa järv  Jõgeva ja Palamuse 
vald 

Sadevete sissevoolu hajutamine: kraavi 
pikendamine rannaalast 200 m, sadevete 
püüdekollektor teele. Järve puhastamine; 
vesikasvude leviku piiramine. Matkarada ümber 
järve koos puhkekohtadega

 

von Oettingenide 
perekonnakabel ja kalmistu 

Laiuse Metskond-
RMK 

Kabelihoone renoveerimise lõpetamine 

Paduvere talumuuseum Tiit Lääne   
Näitekirjanik Hugo  
Raudsepa sünnipaik 

Vaimastvere PK   

Kärde rahumajake 17.saj Vald   
Neitsihaud Kärde mäel Laiuse Metskond – 

RMK 
Puhkekoht   (piknikukoht) ehitada: pinkidega laud, 
WC 

Endla Looduskaitseala Endla LKA 
Administratsioon 

Endla LK  

Endla järv ja Juta kivi  Endla LKA 
Administratsioon. 

Endla LK 

Eesti Savikaupade muuseum

 

Meedi Ümar   
Kultuurivahendaja E. 
Niinivaara sünnikoht 

Vald Niinivaara pargi rajamine  

 

Lisaks loetletud vaatamisväärsustele on plaanis korrastada ja kasutusele võtta veel 
Kuremaa mõisa tuuleveski (ehitada vaatetorniks) ja Vilina linnamägi koos Linnamäe 
talu kivikujunditega. Samuti planeeritakse mäesuusatamisevõimaluste loomist Laiuse 
mäele.   

2.4.4 Hinnang valdkonnale: Kultuur, sport, turism ja puhkemajandus  

SELTSID JA KLUBILINE LIIKUMINE 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Aktiivsete kultuuriseltside olemasolu  Kultuuriasutuste ja palgaliste 
kultuuritöötajate puudumine 

Noorte suurem kaasatus 
kultuuritegevusse 

Piirkonniti väga aktiivne ja kõrgel 
tasemel tegevus 

Piirkondade vaheline ebaterve 
suhtlemine ja konkurents 

Külakeskuste väljaarendamine, 
külaseltside loomise toetamine 

Kultuuritraditsioonid, traditsioonilised 
üritused/tegevused 

Tegijate ülekoormatus ja vähesed 
ressursid 

Kultuurialase koostöövõrgustiku 
loomine küla- ja vallasiseselt ning 
vallaväliste organisatsioonidega 
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On olemas tegijad ja edasiviijad Tegevuste tase piirkonniti väga 

ebaühtlane 
Jõgeva aleviku seltsimaja 
renoveerimine 

Vallavalitsuse stabiilne toetus 
valdkonnale 

Teadmatus ja oskamatus projekte 
kirjutada 

Kiigeplatside, külaplatside rajamine 

 
Oskamatus seltside raamatupidamist 
korraldada 

Kogukonnatunde tekitamine ja  
alalhoidmine 

RAAMATUKOGUD 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Piirkondade olemas korralikud 
raamatukogud  

Töökoormus ühe töötaja kohta liiga 
suur, mis sageli ei võimalda külastajaga 
tegeleda nii põhjalikult kui vaja 

Raamatukogude riist- ja tarkvara 
uuendamine 

Raamatukogud on kujunenud 
kokkusaamiskohtadeks 

Vananev ja osalt juba vananenud IT- 
park 

Siimusti Raamatukogus E. Niinivaara 
toa remont ja sisustamine 

Raamatukogude mitmekesine tegevus     
Suur lugejate ja külastuste arv     
AIP-d ja internet raamatukogudes     
Vallapoolne toetus kogude 
täiendamisele    
Sisse viidud internetipõhine 
raamatukogude süsteem     
Heas seisukorras hooned ja remonditud 
ruumid     

MUUSEUMID 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Omapärased muuseumid Valla muuseumi puudumine Valla muuseumi loomine  

  

Siimusti Savikaupade muuseumi töö 
lõpetamine 

Siimusti Savikaupade muuseumi töö 
taaskäivitamine 

  

Oskamatus leida lisarahastusallikaid J. Reimanni kogu eksponeerimine 

    

Muuseumi töötajate 
projektikirjutamise- ja juhtimisalane 
koolitamine 

SPORT 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Spordiseltside ja -klubide olemasolu  Palgaliste treenerite puudumine ja  
tegijate ülekoormatus 

Spordiväljakute väljaehitamine 
Kuremaale ja Vaimastverre 

Piirkonniti väga mitmekesine, aktiivne 
ja kõrgel tasemel sporditegevus

 

Spordirajatistesse ei jõua finantseerida 
ning raskused nende haldamisel ja 
hooldamisel 

Koostöövõrgustike loomine 
vallasiseselt ja väljaspool valda 
tegutsevate organisatsioonidega 

Sporditraditsioonid, traditsioonilised 
üritused/tegevused 

Sporditegevuse alafinantseerimine Spordikooli rajamine Kuremaa 
kompleksi baasil 

Vallavalitsuse stabiilne toetus ja soosiv 
suhtumine 

Tegevuste tase piirkonniti väga 
ebaühtlane 

Terviseradade, matkaradade, 
suusaradade arendamine ja 
korrastamine 

Klassikaliste spordialade 
harrastamiseks tingimused olemas 

Teadmatus ja oskamatus 
lisarahastusallikate leidmisel 

Ujumiskohtade väljaarendamine ja 
hooldus 

Hea välis- ja siserajatiste võrk   Küladesse mänguväljakute rajamine 
Kuremaa kompleks olemasolu   Tervislike eluviiside juurutamine, 

propageerimine 
Linnamäe Krossiraja olemasolu     
Regulaarsed spordilaagrid     
Tegus spordinõukogu     

TURISM JA PUHKEMAJANDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Palju huvitavaid ja ajaloolisi 
vaatamisväärtused  

Välja arendamata ja kasutuselevõtmata 
vaatamisväärsused, turismi- ja 
puhkamisvõimalused  

Vaatamisväärsuste ja infrastruktuuri 
arendamine 

Mitmekesised vaba aja veetmise 
võimalused  

Praktiliselt puudub turismiettevõtlus Turismialase koostöövõrgustiku 
väljaarendamine vallasiseselt ja 



 

46

 
koostöö naaberomavalitsustega 

Endla Loodukaitseala Majutuskohtade puudus Vaadete avamine  
Laiuse voor   Reklaami- ja turundusprojektid Via 

Hanseatica projekti raames  
Osalemine Via Hanseatica  ja Via 
Vooremaa projektides   

Arendusprojektid ja turismimarsruutide 
määratlemine Via Vooremaa projekti 
raames 

   
Valla võimaluste aktiivne tutvustamine

     

Turismi i-punkti loomine koos Jõgeva 
linnaga 

    

SA Kuremaa turismi- ja arengukeskus 
arendamine  

  

2.5 Sotsiaalhoolekanne, elanike tervis ja turvalisus  

2.5.1 Sotsiaalhoolekanne  

Valla sotsiaalhoolekande paremaks korraldamiseks on Vallavolikogu juurde loodud 
Sotsiaal-, tervishoiu- ja korrakaitsekomisjon. Vallas töötavad sotsiaaltöö 
peaspetsialist, sotsiaaltöö spetsialist ning lastekaitse spetsialist, kelle ülesanneteks on 
valla sotsiaalregistri pidamine, sotsiaalteenuste osutamise korraldamine, riiklike ja 
kohalike sotsiaaltoetuste määramine, sotsiaalnõustamise korraldamine ja 
lastekaitsetöö. Lisaks tegutsevad Kuremaa, Laiuse, Jõgeva, Vaimastvere, Siimusti ja 
Kassinurme piirkondades sotsiaalhooldustöötajad.   

Sotsiaaltoetused ja –teenused 
Jõgeva vald pakub vallaelanikele sotsiaalteenused nagu sotsiaalnõustamine, 
koduteenused, hooldamine perekonnas, sotsiaalsete erivajadusega inimestele suunatud 
muu abi, hoolduse vormistamine, hooldekodusse paigutamine ja teovõimetuks 
tunnistamine ja eestkoste vormistamine.  

Järgnevatest tabelitest saab ülevaate Jõgeva valla poolt makstavatest 
sotsiaaltoetustest, sotsiaaltoetuse saajatest ja sotsiaaltoetuse mahtudest.   

Tabel 34. Toimetulekutoetuste arv ja maht  Jõgeva vallas aastatel 2000-2004  
Aasta 2000 2001 2002 2003 2004 

Toimetuleku toetuste summa  1 394 701kr  1 945 048kr  1 756 000kr  1 565 998kr  1 057 955kr 
Taotluste arv 2114 2321 2190 1566 978 
Toetust saanud perede arv 464 388 670 278 153 

summa     130 600kr --     253 700kr       15 200kr --  Sh täiendavad 
sots toetused taotluste arv

 

143 0 434 45 0 

 



 

47

 
Tabel 35. Toimetulekutoetust saanud perede jaotus 2001-2004 

Toimetulekutoetust saavatest peredest 

Pensionäripered

 
Üliõpilaspered Tööotsija(te)ga, töötu(te)ga, 

pikaajalis(te) töötu(te)ga pered 
Kõik pered sh töötu(te)ga 
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u
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2001 388 33 0 20 4 280 127 133 89 184 25 5 
2002 339 39 0 13 5 252 120 127 86 163 30 7 
2003 238 21 0 8 2 182 85 87 61 116 20 5 
2004 153 15 0 2 1 112 51 48 35 80 19 8 

 

2001.a. suurem toimetulekutoetuse vajadus oli tingitud asjaolust, et vallas kadus või 
reorganiseeriti mitu senist tööandjat ja paljud inimesed kaotasid töö. Praeguseks on 
olukord stabiliseerunud ja selliseid massilisi koondamisi pole järgnevatel aastatel 
olnud. Toimetulekutoetuse taotluste arvu on vähendanud ka seadusemuudatused, nagu 
miinimumpalga, pensionite ja peretoetuse tõus ning piirnormide kehtestamine alalise 
eluruumi alalistele kuludele.  

Võrreldes aastate lõikes pereliikmete osatähtsust rahuldatud taotluste arvu järgi 
näeme, et kõige kõrgem protsent on tööd mitteomavate isikutega peredel. Järgnevad 
lastega pered. Kuna üks ja sama pere võib kuuluda mitmesse erinevasse peretüüpi, siis 
võib järeldada, et paljudes lastega peredes on vähemalt üks pereliige töötu.   

Tabel 36. Toimetulekutoetust saanud pereliikmete arv sotsiaalse seisundi järgi 2001-2004 
Aasta 2001 2002 2003 2004 
Pereliikmete arv kokku 934 489 675 474 

koolieelikuid 141 87 116 61 
õpilasi 236 126 166 145 
üliõpilasi ja nendega 
võrdsustatud isikuid 

41 14 16 5 

töötajaid (va pensionärid) 65 20 35 17 
tööotsijaid, töötuid, 
pikaajalisi töötuid 

357 186 252 170 

koduseid 39 27 52 47 
pensionäre 48 24 32 23 

N
ei

st
 

muid 7 5 6 6 

 

Tabel 37. Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused 
2000 2001 2002 2003 2004 
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Sünnitoetus 51 76 500 56 84 000 53 82 500 49 73 500 43 64 500 
1-aastase lapse toetus

 

40 20 000 39 19 500 55 28 000 45 23 000 34 17 000 
I klassi toetus 76 40 000 67 34 000 46 23 000 59 29 500 53 26 500 

Ühekordne toetus 200

 

64 931 215

 

70 000 154

 

67 100 357

 

227 490

 

485

 

228 490

 

Kokku 367

 

201 431

 

377

 

207 500

 

308

 

200 600

 

510

 

353 490

 

615

 

336 490
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Tabel 38. Valla eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused 
Aasta 2000 2001 2002 2003 2004 
Koolilaste toidusoodustus 276549 288323 327100 345400 458159 
Töövihikute raha - - - 50400 77250 

 
Sotsiaaleluruumid 
Jõgeva vallas spetsiaalsed sotsiaalkorterid puuduvad. Selleks otstarbeks kasutatakse 
munitsipaalomandis olevaid eluruume, mida abivajaja saab tähtajaliselt üürida. Valla 
erinevates piirkondades on vajajatele välja üüritud 12 korterit. Munitsipaalomandis 
kortereid on vallas kokku 16 – Siimustis 5 korterit,  Kassinurmes 4,   Kuremaal 3 ja 
Jõgeva alevikus samuti 3 korterit. Vallal on plaanis Kärde külas asuvasse 
mitmekorterilisse elamusse välja ehitada sotsiaaleluruumid.  

Laste ja lastega perede hoolekanne 
2004. aasta seisuga oli Jõgeva vallas 37 paljulapselist peret, kus kasvas vähemalt neli 
alaealist last. Sealhulgas 23 4-lapselist, 7 5-lapselist, 4 6-lapselist ja 3 7-lapselist 
peret. Valla paljulapselistele peredele on Kommivabrik Kalev igal aastal teinud 
jõulukingiks kommipakid, koostöös Jõgeva kogudusega on suurpered viimasel paaril 
aastal saanud ka toidupaki. Selline koostöö peaks kindlasti jätkuma. Ka on Jõgeva 
Vallavalitsus toetanud paljulapselisi peresid, korraldades lastele laagrite 
soodustuusikuid. Soodustuusiku näol kompenseerib riik suure osa laagripäeva hinnast 
ja 2004.a. oli kompensatsioon ühe laagripäeva kohta 103 krooni, 2005.a. on see 144 
krooni. 2004. aastal aitas lisaks riigile laagripäeva maksumust tasuda ka Vallavalitsus, 
mis jättis lapsevanema kanda väga väike osa.  

Siimusti alevikus tegutseb Siimusti Lastekodu “Metsatareke”. Lastekodus on 16 
kohta ja ruum kahele lapsele turvakodu teenuse pakkumiseks. 2004.a. märtsis avati 
samas ka korralikult remonditud ja sisustatud noortekodu 4 noorele, mis kuulub 
lastekodu koosseisu. Kokku on lastekodus seega 16+2+4 kohta. Seisuga 01.01.2005 
elas Siimusti Lastekodus Metsatareke 11 väljastpoolt Jõgeva valda pärit last (sh 5 last 
Jõgeva linnast, 3 Palamuse vallast, 2 Torma vallast ja 1 Põltsamaa vallast). 2005.a. 
alguse seisuga elas teistes lastekodudes üle vabariigi 6 Jõgeva vallast pärit last. 
Lapsed on vanuses 1,5-18 aastat, poisse ja tüdrukuid on enam-vähem võrdselt.  

Lastekodu tegutseb praegu suures ruumikitsikuses, lastel puudub võimulus 
eraldumiseks ja huvitegevuseks. Lastekodu ruumides on alates 2000 aastast toimunud 
Jõgeva Maavalitsuses toetusel pidev remont, tänu millele on ruumide sanitaarne 
seisund viidud vastavusse tervisekaitsetalituse nõuetega. 2004.a. sai soojustuse hoone 
kahekordne osa. Vajalik on lastekodule juurdeehitus (eraldi maja), et  tagada lastele 
normaalsed elutingimused. 2005.a. on lastekodu juurdeehituse osas hakatud astuma 
reaalseid samme. Valminud on lastekodu juurdeehituse eskiisprojekt, mis näeb ette 
lastekodu lähedusse metsa alla kerkivat kahekordset palkmaja ühele perele (8 last). 
Esimesele korrusele on kavandatud 4 tuba, kasvataja ruum, spordiinventari ruum, 
katlamaja, 1 inva WC, vannituba ja tavaline WC. Esimene korrus on kohandatud ka 
liikumispuuetega lastele. Teisele korrusele on planeeritud suurem puhketuba ning veel 
4 tuba lastele, samuti wc ja duðiruum.  
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Lastekodus on praegu 10,75 ametikohta, mis on täidetud. Moodustatud 2 peret ja see 
eeldab viit kasvatusala töötajat pere kohta. Hetkel on  pere kohta kolm kasvatusala 
töötajat ja noortekodus üks töötaja.  

Lastekodu teeb koostööd Dals-Edi lastekaitsetöötajatega Rootsis, kelle abiga on 
toimunud mitmed ühisseminarid ja  mitmesugused lastelaagrid nii Eestis kui Rootsis. 
Abi on olnud ka materiaalne.   

Jõgeva vallas on välja arendamisel ka kasuperede süsteem ja kasuperede koolitus. 
Vajalik on pöörata tähelepanu preventiivsele tööle osutamaks vajalikku toetust ja abi 
lastele ning lastega perekondadele. Lisaks lastekaitse- ja sotsiaaltöötajale töötavad 
laste heaks ka koolid, lasteaiad, raviasutused, kolmanda sektori organisatsioonid ja 
politsei. Tuleks tõhustada koostööd kõigi võrgustiku osade vahel.   

Jõgeva vallas töötab Laste Hoolekande Komisjon, mis on moodustatud  
Vallavalitsuse juurde lastega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjoni liikmete 
hulgas on sotsiaaltöö peaspetsialist, lastekaitse spetsialist, maavalitsuse lastekaitse 
spetsialist, pedagoogid, kriminaalhoolduse ja nõustamiskeskuse esindajad. Komisjon 
tegeleb laste tervishoiu, hariduse, töö, puhkuse, huvitegevuse ja hoolekande 
korraldamisega seotud küsimustega. Samuti koolikohustust mittetäitvate noorte ja 
nende perekondade probleemidele lahenduste leidmisega ja alaealiste õigusrikkujate 
suhtes alternatiivsete mõjutusvahendite kohta ettepanekute tegemisega 
Vallavalitsusele ning muude lapsi puudutavate valdkondadega. Komisjoni poole võib 
pöörduda iga isik. Komisjoni eesmärk on abistada koole ja lastekaitse spetsialisti ning 
ennetada probleemsete laste sattumist Alaealiste Komisjoni.  

Eakate hoolekanne 
Jõgeva vallas on 2005.a. alguse seisuga pensioniealisi inimesi 1128 (755 naist ja 373 
meest). Piirkondade sotsiaalhooldustöötajad teostavad vajadusel avahooldust ja 
pakuvad koduteenuseid üksikutele vanuritele. Teenuste osutamine kodutingimustes on 
odavam kui hooldamine hoolekandeasutustes, lähtutakse inimesest ja säilib 
abivajajale harjumuspärane keskkond. Vajalik on koduteenuste osutamise töö 
korralduse täiustamine ja arendamine, mille kaudu tõstetakse teenuse kvaliteeti ja 
teenuse saajate hulka. Vajalik on vastu võtta koduteenuste osutamise tingimused ja 
loetelu. Vallas on toimumas üleminek osaliselt tasulistele koduteenuste osutamisele, 
millest laekuvad rahalised vahendid suunatakse koduteenuste töö korraldamiseks ja 
parendamiseks.  

Jõgeva vallal puudub oma hooldekodu. Teenust ostetakse MTÜ Lustivere 
Hooldekodult (vallast elab seal 4 vanurit ja puudega inimest), OÜ Sotsiaalkeskuselt 
“Elukaar” (5 inimest) ja SA Jõgeva Haigla, mille hooldusosakonnas 4 inimest. Vallal 
on plaanis Kärde külas asuvasse elamusse remontida eluruumid, mida saaksid 
talveperioodil kasutada vanurid, keda on keeruline kauguse ja hajaasustuse tõttu 
kodustes tingimustes hooldada.  

Puudega inimeste hoolekanne  
Jõgeva vallas on 01.01.2005.a seisuga kokku 510 puudega inimest, kellest 389 on ja 
121 sügava puudega. Vallas tegeletakse aktiivselt puudega inimeste vajaduste 
kaardistamisega, et paremini korraldada neile teenuseid ja vajadusel hooldust. Valla 
eelarvest on ühekordsete toetuste kaudu aidatud puudega inimestele korraldada 
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transporti, invavahendite soetamist ja kallite ravimite ostmist. Plaanis on rajada 
projektide toel piirkondadesse sotsiaalhooldustöötajate tööruumide juurde 
kooskäimiseks päevakeskused. Tihe on koostöö Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse ja 
Puuetega Inimeste Kojaga, et nõustada puuetega inimesi ja nende pereliikmeid.  

Koostöö sotsiaalvaldkonnas 
Jõgeva vald teeb koostööd Jõgeva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga, 
lastekodu ja sotsiaalvaldkonna rahastamise osas, vaimupuudega inimeste 
institutsionaalse hooldamise korraldamisel ja puuetega inimestele abivahendite 
võimaldamise osas. Koostöö perearstide ja erialaarstidega toimub ravikindlustusega 
hõlmamata inimestele meditsiiniteenuse korraldamises. Samuti tehakse koostööd 
erinevate hooldusasutustega hooldust vajavate isikute institutsionaalsele hooldusele 
paigutamise osas. Valla koostööpartneriteks on ka MTÜ Jõgevamaa 
Nõustamisühendus, Vaimupuudega Inimeste Päevakeskuse ja Puuetega Inimeste 
Koda. Vallal on toimiv koostöö Jõgeva Maakohtuga, mille raames tegeletakse 
klientide teovõime piiramise ja kasvatusküsimuste ning seadust rikkunud kodanike 
edasise toimetuleku ja elukäigu korraldamisega. Tööhõiveameti ja Jõgevamaa 
Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskusega koostöös püütakse aidata töötuid ja 
tegeletakse pikaajaliste töötute rehabilitatsiooniga. Lisaks mainitutele, teeb vald 
aktiivset koostööd ennetustegevuses ja noorte õigusrikkujate osas politseiga. Samuti 
on valla partneriteks teised omavalitsused ja sõprusvallad.  

2.5.2 Tervishoid  

Jõgeva valda teenindab 8 perearsti. Perearstipunktid asuvad Vaimastveres ja 
Kuremaal ning Jõgeva linnas, kus on 5 perearsti punkti, milles teenindatakse valla 
elanikke. Üks valla elanikke teenindav perearstipunkt töötab Palamuse vallas 
Kaareperes. Perearstipunktides teostatakse esmaseid analüüse ja protseduure. 
Eriarstide vastuvõtt valla elanikele toimub Jõgeva Haiglas või Tartus. Kiirabi teenuse 
kasutamine toimub läbi Tartu keskuse ja ei rahulda valla vajadusi. Lähim apteek asub 
Jõgeva linnas. Hambaravi võimalused vallas on olemas Vaimastvere 
Perearstikeskuses, kus vastuvõtt toimub ühel päeval nädalas, samuti on võimalik 
teenust saada Jõgeva linnast.  

Ravikindlustusega hõlmamata isikutele on arstiabi tagatud kinnitatud korra alusel. 
Vald on oluliseks pidanud ka mittetöötavatele kodanikele võimaldada arstiabi eest 
tasumise ja vajalik on selle jätkumine. Samuti on oluline, et oleks tagatud esmase 
arstiabi kättesaadavus Vaimastveres, Kuremaal ja Laiusel.   

2.5.3 Korrakaitse ja turvalisus  

Vallas on vaid üks konstaabel, kuid sellest nii suure territooriumiga vallale ei piisa. 
Vald on taotlenud kirjalikult teist konstaablikohta, kuid seni edutult. Lahenduseks 
võiks olla munitsipaalpolitsei loomine. Viimastel aastatel on kuritegevus vallas 
vähenenud tänu sellele, et patrullid on pidevalt liikvel. Vallavalitsus toetab 
korrakaitsealast tegevust. Lisaks on tõhustunud ka naabrusvalve ja kaasatud rohkem 
abipolitseinikke. Probleemiks on halb tänavavalgustuse olukord, mis soosib 
kuritegevust ning samuti tekitab nii tänavavalgustuse kui ka kõnniteede puudumine 
liiklusohtlikke olukordi. 
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Peamisteks ohuallikateks vallas on majad, mis on järelvalveta ning kuhu igaüks ligi 
pääseb. Ohuallikateks on ka firmade territooriumid, kus puudub öine valve. 
Riskiallikateks on raudteel sõitvad ja kütust vedavad tsisternvagunid, samuti 
bensiinijaamad ning tööstused, kus tegeletakse saematerjaliga, mis on kergesti süttiv.  

Ennetustegevuse raames on vallas läbi viidud ja kavandatakse ühisprojekte, et hoida 
ära kuritegevust ja lahendada konkreetseid probleeme. Selleks on korraldatud ja 
korraldatakse ka edaspidi infopäevi, teavituskampaaniaid, antakse pidevat infot ja 
selgitust politsei tegevusest, õpetatakse, suunatakse ja kaasatakse elanikke rohkem 
korrakaitse alastes tegevustes, aidatakse kaasa naabrusvalve kujunemisele vallas. 
Samuti tehakse aktiivset tööd riskirühmadega.  

2.5.4 Hinnang valdkonnale: Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, korrakaitse ja 
turvalisus  

SOTSIAALVALDKOND ÜLDISELT 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Valla sotsiaalteenused jõuavad 
abivajajani 

Pakutavate teenuste vähesus Piirkondliku päevakeskustevõrgu 
loomine 

Vallapoolsed korralikud 
sotsiaaltoetused 

Õpitud abitus, toetustest elamine ja  
motivatsiooni puudumine 

Koostöö tihendamine ohvriabi 
spetsialistidega 

Professionaalse nõustamisteenuse 
igapäevane kättesaadavus 

Hajaasustusest tingitud 
transpordiprobleem 

Sotsiaalhooldustöötajate töökoormuse 
ühtlustamine, piirkondade 
ümberjaotamine vastavalt vajadusele 

Koostöö Jõgeva linnaga, Paidega ning 
koostööpartneritega Lätis, Soomes ja  
Dals-Ed’i kommuunist Rootsis    

Koduteenuste osutamise tingimuste ja 
loetelu kinnitamine ning üleminek 
osaliselt tasulistele koduteenustele 

Piirkonda tundvate, kogenud ja 
koolitatud sotsiaalhooldustöötajate 
olemasolu   

Transpordivahendi (minibussi) 
soetamine sotsiaalvaldkonna 
teenindamiseks 

Tugev vallasisene süsteem ja pidev 
koostöö sotsiaaltöötajate vahel   

Koduhooldusteenuse pakkumine 
lepingute alusel 

  

Päevakeskuste võrgustiku rajamine  
Laste ja lastega perede hoolekanne 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Lastekaitse ja noorsootöö spetsialistid 
vallas olemas 

Õpitud abituse edasi kandumine lastele

 

Koostöö laiendamine koolieelsete 
lasteasutustega 

Lasteaedade ja koolide olemasolu 
piirkondades  

Hooldusperede puudus Siimusti Lastekodu laiendamine 

Õpilaskodu olemasolu Kriisikohtade puudumine õpilaskodus Ennetustöö mitmekesistamine ja 
peretöö tõhustamine 

Laste Hoolekande Komisjoni tegevus Koolikohustust mittetäitvad lapsed ja 
noored 

Juhtumikorralduse arendamine ja 
infovahetuse tõhustamine 

Siimusti Lastekodu (sealhulgas noorte- 
ja turvakodu kohtade) olemasolu

 

Alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine 
alaealiste seas 

Nõustamiskeskuse vastuvõtu toomine 
piirkondadesse 

Hea koostöö koolide ja perearstidega   Ema ja lapse varjupaiga (kriisikorteri) 
loomine 

   

Hooldusperede leidmine ja 
väljakoolitamine 

   

Kriisikohtade loomine õpilaskodus 

    

Laste vaba aja sisustamise 
korraldamise toetamine 

    

Lastekodu ja erivajadustega laste 
koolide kasvandike sotsialiseerimisele 
kaasaaitamine  
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Eakate hoolekanne 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Hea koostöö perearstide ja eriarstidega 

 
Hooldusasutuse puudumine Korterite kohandamine eakate 

hoolekandeks  
Jõulupakid üksikutele eakatele Eakad ei saa kodust välja, liikumise 

piiratus 
Avahooldussüsteemi arendamine, 
teenuste valiku laiendamine ja 
kvaliteedi parandamine 

 
Eakatega on raske kontakti saada Vanurite vajaduste kaardistamine ja 

kättesaadavuse tagamine 

 

Valla odavaid elamispindu  kasutatakse 
linnadest toodud abivajajate jaoks  

Puuetega inimeste hoolekanne 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Inimeste teadlikkuse tõus läbi hea 
infovahetuse, nõustamise ja 
tulemusliku koostöö 

Teenuste vähene valik Puuetega inimeste hooldusvajaduse 
väljaselgitamine ja hindamine  

Uutesse ja renoveeritud ehtistesse 
tagatud puuetega inimestele sobiv 
sissepääs 

Puuetega inimeste arvu kasv Puuetega inimeste pereliikmete 
nõustamine ja nende teadlikkuse 
tõstmine 

  

Puuetega inimestel ei ole võimalik 
pääseda paljudesse asutustesse  

Puuetega inimeste sotsialiseerimise 
toetamine  

  

Kutsehaigete suur arv Pakutavate teenuste valiku laiendamine 

  

Puuetega inimeste vähene tööga 
hõivatus 

Toetatud elamise korraldamine 
erivajadustega inimestele 

    

Tugiisikute võrgustiku loomine 
erivajadustega inimestele 

    

Koostöö jätkamine kolmanda sektori jt 
organisatsioonidega 

Tervishoid 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Jõgeva haigla olemasolu ja lähedus Palju ravikindlustusega hõlmamata 
isikuid 

Tervislike eluviiside propageerimine 

Kiirabi Jõgeval Eriarstiabi kandumine Tartusse, mis 
asub vallast suhteliselt kaugel 

Preventiivne töö uimastiennetuse 
valdkonnas, valmisolek probleemide 
jõudmisel valda

 

Väljakujunenud perearstide võrgustik Taastusravi ja 
rehabilitatsioonivõimaluste vähesus 

Kuremaa Tervisekeskuse 
väljaarendamine (spa-protseduurid ja 
valgusteraapia ning taastusravi) 

Valla toetus ravikindlustuseta isikutele

 

Ravimite ja tervishoiuteenuste 
kallinemine 

Terviserajade rajamine 

Vald transporditoetus Kuremaa ujula 
kasutamiseks 

Vähene terviseteadlikkus Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse 
säilitamine valla piirkondades 

Korrakaitse ja turvalisus 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Vallas olemas konstaabel, 
abipolitseinikud ja Kaitseliit 

Piirkond suur, mis tingib konstaabli 
ülekoormatuse 

Vajalik lisa konstaabli koht või 
munitsipaalpolitsei loomine 

Tugev sotsiaalne kontroll (naabrivalve)

 

Lahtised kurjad koerad Liiklusest tingitud riskide vähendamine 
asulates koolide ümbruses  

Vallas töötab järelvalve spetsialist  Asulates puuduvad kõnniteed ja 
puudub või on halb välisvalgustus 

Majade numeratsiooni korrastamine ja 
nende valguste parandamine  

Koostöö kriminaalhooldajatega Riskiohtlikud ristmikud Turvalisuse tagamine kriisiolukorras 
Hea koostöö ja toimiv infovahetus valla 
sotsiaaltöötajate ja politsei vahel 

Majanumbrid valgustamata või 
puuduvad hoopis, operatiivsõidukitel 
maju keeruline leida 

Preventiivne töö uimastiennetuse 
valdkonnas, valmisolek probleemide 
jõudmisel valda

 

Toimiv liikluskasvatus koolides, hea 
koostöö politsei ja koolide vahel 

Oskamatus toime tulla kriisolukordades 
ja vastavate vahendite puudumine

 

Külaliikumise soosimine ja 
arendamine, külaseltsi roll 
teadvustamine turvalise elukeskkonna 
loomisel 
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2.6. Jõgeva valla arengusuundumuste koondhinnang  

2.6.1 Jõgeva valla arengukava aastateks 2002-2005 eesmärkide täitmine   

Jõgeva valla arengukava 2002-2005 raames püstitati 10 üldeesmärki, mille täitmise 
analüüs annab olulist teavet Jõgeva valla üldise arengu ja edukuse kontekstis ning 
võimaldab teha järeldusi ja seada sihte tulevikuks.  

Jõgeva valla arengukava aastateks 2002-2005 üldeesmärgid olid:  

1. Aktsepteeritud tasemel tööpuuduse määr (mitte üle 8%). 
Aastatel 2002-2004 on tööpuuduse määr nagu kogu vabariigis, nii ka Jõgeva 
maakonnas ja Jõgeva vallas vähenenud, kuid eesmärgis püstitatud 8% piir on 
siiani veel kättesaamatu. Eesti tööpuuduse määr ulatus 2004.a. 9,7% ja Jõgevamaa 
oma 13,7%. Jõgeva valla tööpuuduse määra kohta täpsed andmed puuduvad, kuid 
vaadates valla registreeritud töötute arvu pidevat ja suhteliselt kiiret langust, võib 
oletada, et ka üldine tööpuuduse määr on vallas langenud (vt peatükk 2.2.2). 
2004.a. lõpu seisuga oli Jõgeva vallas 165 registreeritud töötut, kes moodustasid 
4,85% tööealisest elanikkonnast;  

2. Aktsepteeritud tasemel sissetulekud (mitte alla 75% Eesti keskmisest ja mitte 
alla 70% Tallinna tasemest). 
Jõgeva valla elanike keskmine brutokuupalk on aasta-aastalt tõusnud nii rahalises 
väärtuses kui ka protsentuaalses võrdluses kogu Eesti, Tallinna ja ka 
Jõgevamaaga. Kuigi seatud eesmärki ei ole täies mahus suudetud saavutada näitab 
trend, et soovitud tasemele jõutakse iga aastaga lähemale. 2004.a. moodustas 
Jõgeva valla elaniku keskmine brutokuupalk Eesti keskmisest 69,95% ja Tallinna 
keskmisest 55,1%. Kuigi need numbrid tunduvad suhteliselt tagasihoidlikud, on 
edasiminek siiski olnud märkimisväärne võrreldes 2002.a. seisuga (vt Tabel 11);  

3. Toimetulematuse ja sotsiaal-majandusliku tõrjutuse puudumine. 
Jõgeva vald on teinud palju jõupingutusi toimetulematuse ja sotsiaal-majandusliku 
tõrjutuse vähendamise osas miinimumini. Vald toetab igal aastal rahaliselt läbi 
erinevate sotsiaaltoetuste ja moraalselt läbi nõustamiste oma abivajajaid (vt 
peatükk 2.5.1). Samuti on edukalt käima lükatud pikaajaliste töötute 
rehabiliteerimise programm, mis oluliselt aitab kaasa nende tööturule naasmisele;  

4. Elanike arvu vähenemise peatumine ja noore elanikkonna osas positiivse 
rändesaldo saavutamine. 
Kogu Eesti demograafilised trendid näitavad rahvastiku vähenemist ja 
vananemist, nii ka Jõgeva vallas. Paraku on viimase paari aasta jooksul see 
olukord isegi süvenenud (vt peatükk 1.2). Siinkohal saab ka vald hästi 
läbimõtestatud planeerimistegevusega antud trendi positiivsuse poole kallutada. 
Seda eelkõige läbi kvaliteetse elukeskkonna, mis tagab head töötamis-, õppimis-, 
elamis- ja puhkamistingimused;  

5. Töökohtade arvu suurenemine. 
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Valda on viimase kolme aasta jooksul juurde loodud märkimisväärne hulk uusi 
töökohti (nt AS Werol Tehased 63 töökohta, AS Scandi Floor 50 ja OÜ Kuremaa 
Metec 22). Siiski on vallas probleeme kvalifitseeritud tööjõu leidmisega, kes 
oskaksid töötada kaasaegse tehnoloogiaga. Samuti puuduvad arvestatavad täiend- 
ja ümberõppevõimalused. Siinkohal tuleb teha tihedat koostööd riigi Tööturu- 
ning Tööhõiveametitega, ettevõtjatega ja kutseõppeasutustega, kaasates ka 
tööturule tulevaid noori, et parendada hetkeolukorda;  

6. Uute tegevuste teke, soovitud arengust kõrvalejäetuse tunde puudumine; 
Viimaste aastate jooksul on vallas tekkinud mitmeid ettevõtteid, kes peamiselt on 
leidnud alternatiivse niðði juba traditsiooniliste ettevõtlusvaldkondade sees, seda 
eriti põllumajandussektoris. Nii on hakatud järjest enam viljelema 
mahepõllundust, sisse on toodud uut põllumajandustehnoloogiat, mis on tõstnud 
oluliselt tootmise efektiivsust ja kvaliteeti. Samuti on hakatud tegelema 
hobusekasvatuse ja sellega seonduvate tegevustega. Lisaks on vallas tekkinud 
uued ehitusettevõtted ja ka paar õmblusfirmat;  

7. Ühistranspordiga kindlustatus.  
Ühistranspordiga kindlustatus vallas on üldjoontes rahuldav bussi- ja rongiliikluse 
näol. Vallasisest transporti on püütud parendada ka koolitranspordi kaudu. Siiski, 
tulenevalt valla suurusest ja hajaasustusest, on mõnede külade ja majapidamiste 
kaetus ühistranspordiga ja seega võimalused pääsemiseks keskasulatesse ja 
maakonnakeskusesse üsnagi piiratud. Vald on teinud sellekohaseid arvutusi ja 
lähema paari aasta jooksul peaks olukord paranema, kuna käivitatakse 
ühistranspordikeskus ja loodetakse koostöös Jõgeva Maavalitsusega käima panna 
rööbasbuss liinil Pedja-Jõgeva-Tartu;  

8. Ajakohane side- ja internetiühendus. 
Jõgeva vald on olnud vaatamata oma suurusele üks edukamaid maaomavalitsusi 
elanikele andmeside pakkumisel (vt peatükk 2.26). Munitsipaalinternetiga (WIFI) 
on kaetud Siimusti alevik, Vaimastvere küla, Kuremaa alevik, Jõgeva alevik, 
Kärde küla, Laiuse alevik. Vallavalitsuses ja allasutustes on interneti püsiühendus. 
Aktiivselt otsitakse koostöös ettevõtjate ja kohalike elanikega võimalusi kogu 
valla katmiseks munitsipaalinternetiga. Lisaks on valla suuremates keskustes 
Kuremaal, Siimustis, Vaimastveres, Laiusel ja Vägeval olemas internetipunktid. 
Samuti on võimalus kasutada internetti avatud noortekeskustes;  

9. Perifeersuse tunde puudumine. 
Perifeersuse tunde puudumist või olemasolu on väga raske hinnata. Siiski läbi 
viidud vallaelanike küsitlus ja ka valla SWOT-analüüs näitab, et see tunne on 
olemas. Teatavas mõttes on see nii suure valla puhul paratamatu. Vallal on siiski 
võimalusi koostöös riigi, ettevõtjate ja kohalike elanikega perifeersuse tunde 
vähendamiseks, seda eelkõige läbi korraliku teedevõrgu, ühistranspordi korralduse 
ja andmeside viimise kõigini;  

10. Jõgeva valla positiivne renomee. 
Antud eesmärgi täitmist on suhteliselt raske hinnata, kuid nii vallaelanike seas läbi 
viidud küsitlusest kui ka valla SWOT-analüüsist selgub, et vald peab oluliselt 
paremini läbi mõtestama oma senise mainekujunduspoliitika. Oluline on luua 
ühtne kogukonnatunne ja identiteet, mis ühendab valla ühtseks tervikuks igas 
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mõttes. Teine oluline aspekt selle eesmärgi juures on positiivse renomee 
kujundamine vallast väljapoole, külalistele. See ei ole mitte ainult 
turismivõimaluste tutvustamine, vaid Jõgeva vald peab olema tuntud oma 
kvaliteetse elukeskkonna poolest, mis pakub mitmekesiseid võimalusi 
eneseteostuseks ja täisväärtuslikuks eluks.  

Valla areng on siiski pidev protsess ja kõik eelmises arengukavas püstitatud 
eesmärgid on aktuaalsed ka käesoleva arengukava kontekstis, kuigi vajaksid mõnel 
juhul täpsustamist ja teatavat ümberhindamist.  

2.6.2 Jõgeva valla SWOT analüüs  

Jõgeva valla arengusuundumused võtab kokku valla SWOT-analüüs, mille tulemusel 
kaardistati Jõgeva valla tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. viidi läbi 06. 
märtsil 2005. aastal. Selle koostamisest võtsid osa Jõgeva Vallavalitsuse ja -volikogu 
liikmed, arengukava valdkondlike teemarühmade liikmed, ettevõtjate ja kolmanda 
sektori esindajad, kokku 39 inimest. SWOT-analüüsi tulemused on reastatud allolevas 
tabelis tähtsuse järjekorras9. 

                                                

 

9 SWOT-analüüsi järgselt hindasid koostajad analüüsi tulemusi 5-palli süsteemis, tuues nii tugevuste, 
nõrkuste, võimaluste kui ka ohtude kategoorias välja 5 nende jaoks kõige olulisemat tugevust, nõrkust, 
võimalust ja ohtu. Selle tulemusena tekkiski SWOT-analüüsi tulemuste järjestus. 
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Jõgeva valla tugevused Punktid

 
Jõgeva valla nõrkused Punktid

 
Kaunis ja mitmekesine loodus 100 Tööpuudus ja kvalifitseeritud tööjõu puudus 80 
Hea geograafiline asukoht 70 Ettevõtluse nõrk tase 53 
Suur vald 47 Elanikkonna vananemine ja vähenemine 53 
Väljakujunenud infrastruktuur - korraliku teedevõrgu ja raudtee olemasolu  40 Vähene tööstus 46 

Unikaalsed ettevõtted ja teadusasutused 28 Teede olukorra halvenemine 35 
Tugevad väljakujunenud tõmbekeskused valla piirkondades 25 Ühistranspordi korraldus 27 
Puhas ja reostamata looduskeskkond 25 Hääbuv kultuurielu 27 
Maakonnakeskuse Jõgeva lähedus 23 Tugevad sotsiaalsed probleemid (alkoholism, tööpuudus) 23 
Viljakad põllumaad 18 Üldise stabiilsuse puudumine  22 
Heal tasemel sotsiaaltoetuste ja -abi süsteem 17 Lagunenud/lagunevad hooned 18 
Atraktiivsed ajaloolis-kultuurilised vaatamisväärsused 16 Noorte lahkumine vallast 12 
Kuremaa puhke- ja tervisekeskus 16 Madal elatustase 12 
Tugev haridusvõrk 14 Ajude äravool 12 
Väljakujunenud sotsiaalne infrastruktuur 12 Heakord 11 
Gaasitrassi olemasolu vallas 11 Seltsi- ja/või kultuurimajade puudumine valla keskustes 9 
Tartu lähedus 11 Turismialase ettevõtluse puudumine 8 
Tugev noorsootöö 5 Kiirustamine otsuste tegemisel ja realiseerimisel 7 
Head investeeringud allasutustesse 5 Vallasiseselt ääremaade olemasolu 5 
Loodusvarad 4 Puudub vallakeskus/vallamaja 5 
Kompetentne ja tegus vallavalitsus 4 Vallasisene piirkondlik killustatus 5 
Rikas ajalugu 4 Madalad kinnisvara hinnad 5 
Heal tasemel perearstikeskused 3 Halb biopuhastite ning trasside olukord 5 
Turvalisus 3 Elanikkonna passiivsus 4 
Arenenud põllumajanduslik tootmine 3 Eraomandis olevad üldkasutatavad teed 4 
Wifi areng 3 Konstaabli ülekoormatus 3 
Arenev ühine munitsipaalettevõte 2 Halb kalmistute seisukord  3 

Tugevate raamatukogude võrk 1 Rahvusvahelise koostöö vähesus 1 
Õpilaskodu olemasolu Vaimastveres 0 Vähene välisvalgustus 0 
Tugevad spordiklubid 0 Vähe terviseradasid 0 
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Hea koostöö omavalitsuse ja ettevõtjate vahel 0 Oskamatus projekte kirjutada 0 

Üksmeelne volikogu 0 Vähe laste mänguväljakuid 0 

Valla nõrk mainekujundus 0 Palju väikeettevõtjaid 0 
Esmatasandi arstiabi puudumine Siimustis ja Jõgeva alevikus 0 

 
Jõgeva valla võimalused Punktid

 
Jõgeva valla ohud Punktid

 

Turismi terviklahendused 109 Jõgeva maakonna kadumine 84 
Ettevõtluse stimuleerimine 79 Ühinemine Jõgeva linnaga 68 
Kuremaa puhke- ja tervisekeskus 69 Tegusate inimeste lahkumine vallast 61 
Korralik teedevõrk 57 Elanikkonna vähenemine ja vananemine 57 
Arendusprojektid 53 Majanduslik kitsarinnalisus (piirkondade omavaheline ärategemine) 42 
Vabahariduse arendamine 18 Suurettevõtete likvideerimine 27 
Valla marketing ja ühtne imago 18 Töökohtade vähenemine 24 
Tartu lähedus 17 Riiklik ebastabiilne finantseerimine 22 
Piirkondlik, valdkondlik ja väliskoostöö 16 Ebaselgus põllumajanduse arengus 20 
Rööbasbuss 13 Elanikkonna madal ühiskondlik aktiivsus 17 
Tegijate tunnustamine 13 Ümberkaudsete piirkondade kiirem areng 17 
Piirkondlik aktiivsus ja külaseltsid 9 Poliitiline võimuvõitlus 15 
Heakorra parandamine 8 Amortiseerunud kommunikatsioonid 11 
Töötute rehabilitatsioon 8 Väikeettevõtluse väljasuremine 11 
Mahepõllundus 7 Keskkonna reostus inimtegevuse tagajärjel 9 
Ühinemine Jõgeva linnaga 4 Vahendite nappus 8 
Väikeelamukruntide ettevalmistus 4 Välisinvestorite vähene huvi valla vastu 8 
Uued/renoveeritud munitsipaaleluruumid 3 Investeeringute haldamatus 5 
E-maastiku arendamine 3 Piirkondade ebaühtlane esindatus volikogus 3 

Kirik 2 Immigrandid 1 
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3. JÕGEVA VALLA ARENGUSTRATEEGIA AASTATEKS 2005-
2013  

3.1 Jõgeva valla visioon 2013  

Visioon 2013: 
Jõgeva vald on inimsõbralik, puhta ja kauni elukeskkonnaga paik 

Vooremaal, kus on hea ning turvaline elada, õppida, töötada ja puhata.

   

3.2 Jõgeva valla arengumudel  

Jõgeva valla elujõud on tema inimestes ning vald toimib eelkõige nende jaoks ja 
nende läbi. Seega on Jõgeva valla arengu keskmeks inimesekesksus ja valla kõige 
olulisemaks ressursiks inimesed.   

Valla tasakaalustatud arengu mudelis eristatakse nelja omavahel seotud  komponenti – 
valla tasakaalustatud juhtimine, atraktiivne majanduskeskkond, mitmekesine 
sotsiaalne elukeskkond, puhas looduskeskkond ja säästlik areng – mis etendavad 
kõik võrdselt olulist rolli valla visiooni elluviimisel ja arengu kujundamisel.   

Joonis 15. Jõgeva valla arengumudel                           
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Valla tasakaalustatud juhtimine tähendab valla tõrgeteta toimimise tagamist ja 
kõigis valdkondades elanike huvidest lähtuva jätkusuutliku ning eduka arengu 
kindlustamist. Vallavalitsuse ülesandeks on tagada kvaliteetsete, tarbijasõbralike ja 
kergesti kättesaadavate avalike teenuste olemasolu. Vallaelanike vajaduste 
kaardistamiseks ja teenuste kvaliteedi tagamiseks toimub aktiivne dialoog 
vallaelanike ja huvigruppide esindajatega. Jõgeva valla juhtimine põhineb 
inimesekesksel lähenemisel, läbipaistvusel ja avatusel, mille oluliseks kriteeriumiks 
on elanike aktiivne kaasatus valla arengut puudutavate küsimuste arutamisel ja 
lahendamisel.  

Jõgeva valla jaoks on oluline kogukonna tunde ja ühtse identiteedi tekitamine. Suur ja 
tugevate piirkonnakeskustega vald tuleb liita ühtseks tervikuks, et elanikud 
määratleksid ennast esmalt Jõgeva valla ja siis alles piirkonna järgi. Oluline on 
siinkohal Vallavalitsuse roll valla erinevate piirkondade ühendajana ja koostöö 
koordineerijana. Samuti on äärmiselt tähtis elujõulise, teotahtelise ja 
koostöövõimelise külaliikumise tekkimine. Vallaelanike enda soov ja huvi teha 
midagi oma küla ja laiemalt kogu valla jaoks on väga suur väärtus.  

Valla arengu tähtsaks komponendiks on koostöö – seda kõigil tasanditel. 
Vallavalitsuse oskusest teha koostööd oma praeguste ja tulevaste partneritega era-, 
avalikust ja kolmandast sektorist aitab kaasa valla arengu hoogustamisele läbi uute 
ideede loomise, nende rakendamise ja lisaressursside hankimise.   

Atraktiivne majanduskeskkond on valla eduka arengu üheks nurgakiviks. Jõgeva 
vallal on mitmeid seni veel kasutamata arengupotentsiaale, mille rakendamine 
hoogustaks valla majanduselu ja looks lisaväärtust. Raudtee parem kasutamine valla 
ettevõtluse elavdamiseks, Painküla tööstuspargi väljaehitamine, Kuremaa kompleksi 
arendamine on vaid mõned neist. Valla ülesandeks on luua võimalikult head 
tingimused olemasolevate ettevõtete arenguks ja uute tulekuks/tekkeks vallas läbi 
kvaliteetsete infrastruktuuride pakkumise, investeerimispotentsiaalide kaardistamise 
ja ettevõtluse igakülgse toetamise. Siinkohal on määrava tähtsusega ettevõtjate, 
(potentsiaalsete) investorite ja Vallavalitsuse vaheline suhtlus. Oluline on ettevõtjate 
ümarlaua jätkamine.  

Jõgeva valla peamisteks majandusharudeks on põllumajandus, metsa- ja puidutööstus 
ning ehitus. Kuigi on ka positiivseid näiteid (AS Werol Tehased, Jõgeva Sordiaretuse 
Instituut), moodustavad enamuse tööjõust lihttöölised, mis muudab valla ettevõtluse 
suhteliselt haavatavaks turujõudude poolt. Seetõttu on oluline panustada uute 
tehnoloogiate ja teadmiste juurutamisele ning innovatiivsusele.   

Seni puuduvad vallas arvestatavad võimalused töötajate täiend- ja ümberõppeks. 
Tööjõu nõuetekohase ettevalmistuse tagamiseks, täiend- ja ümberõppe korraldamiseks 
tuleb luua toimiv koostöövõrgustik. Vallavalitsusel on siinkohal koordineeriv roll 
ettevõtete (potentsiaalsed töökohad ja praktikabaasid), riigi Tööturu ja 
Tööhõiveametite, haridusasutuste (oluline on kaasata lähemad kutseõpet pakkuvad 
haridusasutused) ja tööjõu kokkuviimisel. Süsteemi on vajalik kaasata ka noorte 
kutsenõustamine ja karjääriplaneerimine, mille rakendamine aitab oluliselt kaasa 
noorte haridusvalikute tegemisele, töökäitumise kujundamisele ja tööeluks 
ettevalmistamisele.  
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Mitmekesine sotsiaalne elukeskkond on üks oluline kriteerium elanike heaolu ja  
kvaliteetse elukeskkonna tagamisel. Kodulähedane, kvaliteetne haridusvõrk ja 
noorsootöö, hästitoimiv sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteem, mitmekülgsed 
spordi-, kultuuri- ja vaba aja veetmise võimalused  ning turvalisus kindlustavad 
tingimused täisväärtuslikuks eluks. Jõgeva vald püüab teha võimaluste piires kõik 
endast oleneva, et tagada kõigile vallaelanikele ja külalistele mitmekesine sotsiaalne 
elukeskkond kõigile.  

Jõgeva vallas on väljakujunenud haridusvõrk, mis pakub lastele kvaliteetset ja 
konkurentsivõimelist alus- ja põhiharidust võimalikult kodu lähedal. Sellise olukorra 
jätkamine on üheks vallavalitsuse prioriteediks. Valla lasteaiad, koolid, spordi- ja 
kultuuriseltsid pakuvad ka mitmekülgseid võimalusi huvitegevusteks ja 
enesearendamiseks. Oluline on tihendada koostööd kooli ja kodu vahel, saamaks 
veelgi rohkem teavet õpilaste vajaduste ja  soovide kohta ning toetada noorte enda 
initsiatiivi, hoogustades noorsootööd. Samuti tuleb pöörata tähelepanu kooli- ja 
lasteaia õpikeskkonna kaasajastamisele ja teha vajalikud investeeringud lasteaia- ja 
koolihoonete, spordi- ja mänguväljakute uuendamiseks ja ehitamiseks. Vajalik on 
juurutada õppimisharjumused ka vanemates, kooli juba lõpetanud inimestes, 
soodustades elukestva õppe põhimõtete rakendamist ja vabaharidust vallas.  

Jõgeva vallal on toimiv sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteem, mis jõuab iga 
abivajava vallakodanikuni. Vald toetab oma abivajajaid ja toetused on aasta-aastalt 
suurenenud. Samuti kantakse hoolt kehalise vormi ja vaimsete väärtuste püsimise 
eest, aidates kaasa spordi- ja kultuuritegevuse edendamisele vallas, mille 
eestvedajateks on kohalikud seltsid.   

Jõgeva vald on rikas oma ajaloo- ja kultuuripärandi poolest, mis väljendub rohketes 
vaatamisväärsustes. Valla sihiks on vaatamisväärsuste korrastamine ja 
eksponeerimine. Lisaks on oluline arendada välja aktiivse puhkuse ja 
turismipotentsiaal. Kuremaa puhke- ja tervisekeskuse, Laiuse ordulinnuse varemete, 
Laiuse mäe, erinevate tervise-, matka- ja looduse õpperadade, Kuremaa järve, Pedja 
jõe ja teiste võimaluste oskuslik ärakasutamine toob valda uusi töökohti, parandab 
valla üldist miljööd, tõstab vallaelanike heaolu ja elukvaliteeti ning annab panuse 
valla positiivsele renomeele.   

Puhas looduskeskkond ja säästlik areng on oluline eeldus valla jätkusuutlikuks 
arenguks. Jõgeva vald on teadvustanud keskkonnahoiu ja säästva planeerimise 
vajalikkuse ning rakendab seda ka oma arengulistes dokumentides (Jõgeva valla 
üldplaneering, Jõgeva valla jäätmekava, erinevad detailplaneeringud). Säästlik arengu 
põhimõtete järgimine ja valla jaoks oluliste otsuste keskkonnamõjude hindamine  
tagab valla elujõulisuse pikemas perspektiivis ning loob tingimused kvaliteetse ja 
inimsõbraliku elukeskkonna püsimiseks.  

Puhas ja rikkumata looduskeskkond on väärtus, mida tuleb hoida ja edasi kanda. 
Endla ja Mustallika looduskaitsealad, valla territooriumil olevad veekogud, sood ja 
inimese poolt kujundatud maastikud loovad Jõgeva vallas ainulaadse loodusliku 
keskkonna. Selle keskkonna kindlustamisel on oluline roll kanda nii Vallavalitsusel 
kui ka kõigil valla elanikel, siin tegutsevatel ettevõtetel ja ka külalistel. Oluline on 
tõsta üldist keskkonnateadlikkust läbi erinevate infopäevade, teavitus- ja 
heakorrakampaaniate ning talgute.  
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Valla miljööväärtuse parandamiseks on vajalik likvideerida lagunenud ja räämas 
hooned, tihendada koostööd majaomanike ja korteriühistutega majade ümbruse ja 
asulate üldise heakorrastatuse tõstmiseks.   

Joonis 16. Jõgeva valla arengumudeli ülesehitus                          

Kõrge 
miljööväärtusega vald 

Sotsiaalselt aktiivne ja 
teotahteline 
elanikkond 

Maksimaalselt oma 
võimetele vastavate 
töökohtadega hõivatud 
elanikud

 

Vald kui ühtne 
kogukond  

Väljaarendatud 
kaasaegsed 
infrastruktuurid 

Visioon 2013

  

Jõgeva vald on inimsõbralik, puhta ja kauni elukeskkonnaga paik Vooremaal, kus on 
hea ning turvaline elada, õppida, töötada ja puhata.

 

Valla 
tasakaalustatud 

juhtimine

 

Atraktiivne 
majanduskeskkond 

Mitmekesine 
sotsiaalne keskkond 

Puhas 
looduskeskkond ja 

säästlik areng

 

STRATEEGILISED EESMÄRGID 

Stabiilne ja 
tasakaalustatud 
arengut tagav valla 
juhtimine 

Valla 
arengupotentsiaalid  
parimal viisil 
majanduses kasutatud 

 

Väärtustatud, turvaline 
ja kvaliteetne 
sotsiaalne 
elukeskkond kõigile 

Looduskeskkonna ja -
ressursside optimaalne 
planeerimine ja 
kasutus 

Joonis jätkub järgmisel leheküljel 

Kvaliteetne ja 
kodulähedane haridus 
ning aktiivne 
noorsootöö 

Abivajajate vajadusi 
arvestav ja tagav, 
väljakujunenud 
sotsiaalhoolekande- ja 
tervishoiusüsteem  
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VALDKONDLIKUD ARENGUEESMÄRGID 

Vallavalitsuse struktuur ja töökorraldus

  
Inimesekeskne, toimiv ja 
kompetentne, motiveeritud 
vallavalitsus 

Valla eelarve

  
Arengut tagava ja arengukavaga 
seotud eelarve olemasolu 

Valla mainekujundus

  

Koordineeritud ja tugev valla 
mainekujundus 

 

Väljakujunenud valla ühtne identiteet 
ja kogukond 

Valla koostöö ja välissuhtlus

  

Jõgeva vald on aktiivne, koostööaldis 
ja stabiilne partner  

Külaliikumine

  

Arenev ja elujõuline külaliikumine  

Ettevõtlus

  
Arenenud, soodne, keskkonnasäästlik 
ja konkurentsivõimeline 
ettevõtluskeskkond 

Turism ja puhkemajandus

  
Mitmekülgsed ja atraktiivsed 
kompleksselt väljaarendatud turismi, 
vaba aja veetmise, sportimise ja 
puhkamisvõimalused 

Tööhõive

  

Maksimaalselt tööga hõivatud 
elanikkond 

Elamumajandus

  

Korras ja toimiv elamumajandus 
Teed, tänavad ja välisvalgutus

  

Kohalikke elanikke ja külalisi 
rahuldav turvaline ja korrastatud teede 
ja tänavate võrgustik  

 

Rekonstrueeritud ja energiasäästlik 
välisvalgustus 

Ühistransport

  

Terviklik ja toimiv 
ühistranspordisüsteem 

Ehitustegevus

  

Aktiivne, piirkondlikke eripärasid ja 
valla vajadusi arvestav ehitustegevus 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

  

Interneti kasutamise võimalused 
kõigile valla elanikele ja ettevõtetele 

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon

  

Välja ehitatud kaasaja nõuetele 
vastavad vee-ja kanalisatsioonikäitluse 
tehnovõrgud ning puhastusseadmed 

Energiamajandus

  

Kvaliteetse elektrienergiaga varustatud 
kõik valla piirkonnad 

 

Valla suuremad asulad ühendatud 
gaasitrassiga  

Alusharidus

  
Heal tasemel alusharidus kõigile 

 
Aktiivne ja tulemuslik koostöö 
lasteaia, kodu ja lasteaia hoolekogu 
vahel 

 
Kaasaegne õpikeskkond ja 
õppematerjalid 

Üldharidus

  

Kodulähedane hea kvaliteediga ja 
konkurentsivõimeline põhiharidus 

 

Individuaalne lähenemine 
erivajadustega õpilaste vajadustele 

 

Aktiivne koostöö ja ühistegevus 
Huviharidus

  

Mitmekesised ja arendavad 
huvitegevuse võimalused 

Noorsootöö

  

Toimiv aktiivne noorsootöö ning 
laiapõhjaline ja tulemuslik ühistegevus

  

Jätkusuutlikult ja stabiilselt toimivad 
valla avatud noortekeskused 

Kultuuritegevus

  

Aktiivne ja mitmekülgne ning 
piirkonniti tasakaalustatud kultuuriline 
tegevus 

Kirik

  

Tihedad sidemed kiriku ja kogudusega 

 

Raamatukogud

  

Hästitoimiv teabekeskustena 
tegutsevate raamatukogude süsteem 

Muuseumid

  

Omanäolised, atraktiivsed ja 
populaarsed muuseumid, milles on 
kajastatud valla ajaloo- ja 
kultuuripärand 

Sporditegevus

  

Aktiivne ja mitmekülgne 
sporditegevus vallas 

 

Korras ja atraktiivsed spordi- ning 
aktiivse puhkuse rajatised 

Sotsiaalhoolekanne

  

Väärtustatud ja kvaliteetne sotsiaalne 
elukeskkond 

Laste ja lastega perede hoolekanne

  

Tõhus ja hästikorraldatud 
võrgustikutöö  

 

Toimiv ennetustöö toetamaks laste 
eakohast ja täisväärtuslikku arengut 
bioloogilises perekonnas 

 

Turvaline elukeskkond abi vajavatele 
lastele ja lastega peredele 

Eakate hoolekanne

  

Eakate igapäevaeluga toimetulek 
harjumuspärases keskkonnas 

Puuetega inimeste hoolekanne

  

Puuetega inimeste vajadusi arvestav 
elukeskkond 

Sotsiaaltoetused ja -teenused

  

Kvaliteetne ja mitmekesine 
sotsiaaltoetuste ja –teenuste võrgustik 

Tervishoid

  

Esmatasandi arstiabi kõigile valla 
elanikele 

 

Tõhus koostöö tervishoiu valdkonnas 

 

Toimiv ennetustöö ja väärtustatud 
tervislikud eluviisid valla elanike 
hulgas 

Korrakaitse ja turvalisus

  

Turvaline elukeskkond ja heal tasemel 
korrakaitse  

Keskkonnakaitse ja –teadlikkus

  
Heal tasemel keskkonnakaitse ja 
keskkonnateadlikud vallaelanikud 

Valla heakord ja miljöö

  
Heakorrastatud ja kõrge 
miljööväärtusega vald 

Vallaplaneerimine

  
Valla olulised alad on kaetud 
detailplaneeringutega 

 

Kaasajastatud üldplaneering  

 

Toimiv ja tulemuslik koostöö 
planeerimistegevuses ettevõtetega ja 
teiste omavalitsustega 

Jäätmehooldus

  

Korraldatud jäätmeveoga 
kogumissüsteemi loomine ja 
toimimine 

VALDKONDLIKE ARENGUEESMÄRKIDE JA ÜLESANNETEGA SEOTUD TEGEVUSKAVA 

SEIRE JA TAGASISIDE 
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4. JÕGEVA VALLA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2005-2009  

4.1 Tegevuskava koostamise alused ja ülesehitus   

Jõgeva valla tegevuskava koostamisel on juhindutud arengu kavandamise 
integreeritud lähenemisest, kus tegevuskava on arengukava ühe olulise osana seotud 
valla arenguvisiooniga ja arengumudelis püstitatud pikemaajaliste strateegiliste 
eesmärkidega ühelt poolt ning valla eelarvepoliitika kavandamise ja elluviimise 
protsessiga teiselt poolt.    

Jõgeva valla tegevuskava aastateks 2005-2009 koondab valla tegevusvajadused, mis 
aitavad saavutada arengustrateegias püstitatud strateegilisi eesmärke ja arenguvisiooni 
täitumist. Tegevuskavas on eraldi ära näidatud konkreetsed valdkondlikud 
arengueesmärgid, ülesanded ja tegevused ning nende omavahelised seosed. 
Tegevuskavas on määratletud ka tegevuse teostaja, finantseerimise allikad, tegevuse 
osakaal vallaeelarve mahust ning samuti võimaldab tegevuskava formaat tegevusi 
vastavalt vajadusele sorteerida.   

Valla tegevuskavas on tehtud vahet nn pehmete tegevuste ja investeeringute vahel. 
Aastatel 2005-2009 on Jõgeva vallal planeeritud investeeringuteks kokku üle 39 
miljoni krooni, mis jaguneb aastate lõikes järgnevalt.  

Joonis 17. Jõgeva valla tegevuskavas planeeritud investeeringute maht 2005-2009 

Investeeringud 2005-2009
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Valdkondlikult suunatakse enim investeeringuid vallamajanduse ja tehnilise 
infrastruktuuri arendamiseks, mille maht ületab poole kogu perioodi investeeringute 
mahust (21,2 miljonit krooni). Üle poole (10,6 miljonit krooni) antud valdkonna 
investeeringutest moodustab osalemine Põltsamaa-Pedja valgala projektis. Ligi 4,8 
miljoni investeeritakse spordivaldkonda. Suuremad investeeringud on veel planeeritud 
turismi ja puhkemajanduse (3,8 miljonit krooni), hariduse ja noorsootöö (3,4 miljonit 
krooni) ning keskkonnakaitse (2,8 miljonit krooni) edendamiseks.     

Tabel 39. Planeeritavad investeeringud tegevuskavas valdkonniti 2005-2009 
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Investeeringud 2005-2009 Valdkond 

2005 2006 2007 2008 2009 KOKKU 
Vallamajandus ja tehniline 
infrastruktuur 

2106000 2046000 5797000 5795000 5465000 21 209 000 

Sport 50 000 476 000 1 545 000 1 265 000 1 440 000 4 776 000 
Turism ja puhkemajandus 100 000 1 005 000 960 000 915 000 910 000 3 890 000 
Haridus ja noorsootöö 1 516 400 1 257 000 405 000 75 000 175 000 3 428 400 
Looduskeskkond ja 
keskkonnakaitse 

317 500 640 000 882 500 532 500 437 500 2 810 000 

Valla juhtimine 270 000 300 000 300 000 200 000 200 000 1 270 000 
Kultuur 245 000 15 000 100 000 135 000 180 000 675 000 
Sotsiaalhoolekanne ja 
tööhõive 

150 000 452 500 20 000 20 000 0 642 500 

Ettevõtlus 20 000 100 000 100 000 100 000 100 000 420 000 
Korrakaitse ja turvalisus 0 60 000 60 000 0 0 120 000 
Tervishoid 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 4 774 900 6 351 500 10 169 500 9 037 500 8 907 500 39 240 900 
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JÕGEVA VALLA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2005-2009 

  
Roosaga on märgitud jooksvad kulud eelarves 

I Investeering tegevuskavas 
P Pehme tegevus tegevuskavas 

Valla juhtimine 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 
Tegevusala 

klassi-
fikaator 

Tegevus Tegevuse 
aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Vallavalitsuse struktuur ja töökorraldus 

  

Inimesekeskne, toimiv ja kompetentne, motiveeritud vallavalitsus 

    

Koolitusvajaduste hindamine ja koolituste organiseerimine ning võimaldamine 

    

P   Koolitused, seminarid 2005-2009

 

85 000 95 000 105 000 115 000 125 000 525 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Valla haldushoone ja Vallavalitsuse töökeskkonna ning –vahendite kaasajastamine 

    

P   Ruumide kaasajatamine 2005-2009

 

20 000 30 000 40 000 40 000 60 000 190 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

I   Hoone kaasajastamine 2005-2009

 

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 750 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Vallavalitsuse asukoha nähtavaks tegemine hoones 

    

P   Viitade paigaldamine 2006-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Vallavalitsuse optimaalse struktuuri tagamine 

    

P   Struktuuri optimeerimine 2005-2009

   

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Valla kodulehe arendamine 

    

P   Kodulehe kujunduse arendamine

 

2005-2009

 

10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 65 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Digitaalne dokumendihaldus

     

P   
Dokumendihaldusprogrammi 
juurutamine

 

2005-2006

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Riist- ja tarkvara uuendamine 

    

I   Riistvara ja tarkvara soetamine 2005-2009

 

120 000 150 000 150 000 50 000 50 000 520 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

E-teenused 

    

P   E-teenuste juurutamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Infolevi parendamine (info parem jõudmine valla inimesteni)

     

P   Vallalehe toimetamine 2005-2009

 

100 000 100 000 105 000 105 000 105 000 410 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 
Valla eelarve 

  

Arengut tagava ja arengukavaga seotud eelarve olemasolu 

    

Finantseesmärkide püstitamine

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Investeeringuteks lisaraha juurdetoomine (EL, era- ja kolmas sektor) 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 
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Eelarves valla piirkondade tasakaalustatud arengu põhimõtete järgimine

     
P     2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
vallavalitsus 

Valla mainekujundus 

  
Koordineeritud ja tugev valla mainekujundus 

    
Valla mainekujundusstrateegia 

    
P   

Mainekujundusstrateegia 
väljatöötamine 

2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
vallavalitsus 

    

Valla visuaalne kohamarketing (viidastamine, kaardistamine, infostendid) 

    

P   
Turismi-, infostendid 

2005-2009

 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, 
majandusosakond 

    

Valla reklaamimine messidel ja erinevatel üritustel 

    

P   Osalemine messidel 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

  

Väljakujunenud valla ühtne identiteet ja kogukond 

    

Valla kogukonnatunde loomine, identiteedi tugevdamine ja killustatuse vähendamine 

    

P   
Kohtumised vallakodanikega, 
külaseltside tegevuse arendamine

 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

Valla koostöö ja välissuhtlus 

  

Jõgeva vald on aktiivne, koostööaldis ja stabiilne partner  

    

Koostöökontaktide hoidmine ja tihendamine

     

P   Suhtekorraldus 2005-2009

 

40 000 50 000 50 000 60 000 60 000 260 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Koostöösidemete realiseerimine projektideks – ühisosa leidmine 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Ühiskoolituste ja keeleõppe korraldamine ja võimaldamine 

    

P   
Inglise keele kursuse 
korraldamine 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Infovahetus ja hankimine (seminarid, õppereisid, kogemuste vahetamine) 

    

P   Kogemuste vahetamine 2005-2009

 

30 000 40 000 40 000 50 000 50 000 210 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 
Külaliikumine 

  

Arenev ja elujõuline külaliikumine  

    

Külakeskuste võrgustik väljakujundamine 

    

P   Külaseltside loomise toetamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Külaliikumise toetamine

     

P   Külaseltside tegevuse toetamine 2005-2009

 

65 000 50 000 50 000 50 000 50 000 265 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Vallaelanike initsiatiivi toetamine 

    

P   Infopäevade korraldamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Külade arengukavade koostamisele kaasaaitamine

     

P   Külaseltside tegevuse toetamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Külavanemate ja vallavalitsuse suhtluse tihendamine
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P   Kohtumised külavanematega 2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
vallavalitsus 

    
Aktiivsemate külade tunnustamine

     
P   Tunnustamised 2006-2009

   
10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 vallaeelarve 100%

 
vallavalitsus 

    
Informatsiooni kättesaadavaks tegemine ja levitamine

     
P   Infovahetus, levitamine 2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
vallavalitsus 

Ettevõtlus 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 
Tegevusala 

klassi-
fikaator 

Tegevus Tegevuse 
aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Ettevõtlus 

  

Arenenud, soodne, keskkonnasäästlik ja konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond 

    

Ettevõtlust toetava infrastruktuuri väljaarendamise toetamine, tööstuspiirkondade infrastruktuuri arendamine 

    

I   
Painküla Tööstusala 

2005-2009

 

20 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 000 
vallaeelarve, EL 
fondid, riik 

0,4% Jõgeva maavalitsus 

    

I   
Jõgeva linna lähiümbrus 

2006-2009

             

vallaeelarve, EL 
fondid, riik 

2% 
Jõgeva maavalitsus, 
vallavalitsus 

    

Koostöö era- ja kolmanda sektori organisatsioonide ning teiste avaliku sektori organisatsioonidega 

    

P   
Ettevõtjate ümarlaud 

2005-2009

             

vallaeelarve, 
erasektor 

20% 
majandusosakond, 
erasektor 

    

Väike- ja maaettevõtluse toetamine 

    

P   
Ettevõtluse arengu kaasaaitamine

 

2005-2009

             

vallaeelarve, 
erasektor 

10% 
majandusosakond, 
erasektor 

    

Arengupotentsiaalide, investeerimisvõimaluste kaardistamine

     

P   
Arengupotentsiaalide ja 
investeerimisvõimaluste 
andmebaasi koostamine 

2005-2009

             

vallaeelarve, 
erasektor 

10% 
majandusosakond, 
erasektor 

Turism ja puhkemajandus 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 

Tegevusala 
klassi-

fikaator 
Tegevus Tegevuse 

aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Turism ja puhkemajandus 

  

Mitmekülgsed ja atraktiivsed kompleksselt väljaarendatud turismi, vaba aja veetmise, sportimise ja puhkamisvõimalused  

    

Puhkekohtade ja –alade ning turismiobjektide renoveerimine ja infrastruktuuri arendamine 

    

I   
Jaan Poska sünnikodu 
korrastamine 

2007-2008

     

5 000 5 000   100 000 
vallaeelarve, 
erasektor 

10% erasektor 

    

I   
von Oettingenide kabelihoone 
renoveerimise lõpetamine 

2008-2009

       

10 000 10 000 200 000 vallaeelarve, RMK 10% RMK 
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I   

Laiuse Siniallika laudtee 
uuendamine 

2006   50 000       50 000 vallaeelarve 100%

 
majandusosakond 

    
I   

Laiuse Õletoa parkla viimine 
mustkatte alla 

2005 100 000         100 000 vallaeelarve 100%

 
majandusosakond 

    
I   

Kuremaa mõisakompleksi 
hoonete renoveerimine 2006-2009

   
750 000 750 000 750 000 750 000 20 000 000 

vallaeelarve, EL 
fondid, riik 

15% 
majandusosakond, 
Kuremaa Turismi- ja 
Arenduskeskus SA 

    

I   
Laiuse Ordulinnuse parkla 
mustkatte alla viimine 

2005           0 riik 0% teedevalitsus 

        

Linnamäe krossiraja parkla 
rajamine vt Teed, tänavad ja 
välisvalgustus                     

    

I   

Kuremaa tuuleveski 
renoveerimise toetamine 
vaateplatvormiks 
(detailplaneering) 

2006-2007

   

50 000 50 000     100 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

I   
Kuremaa tuuleveski juurde parkla 
rajamine             

0   10%   

    

I   
Vana mõisakompleksi 
rekonstrueerimise toetamine 
Jõgeva alevikus 

2006-2009

             

vallaeelarve, EL 
fondid, erasektor 

10% erasektor 

    

I   
Kärde mäele Neitsihaua 
puhkekoha rajamine 

2006-2007

   

5 000 5 000     100 000 vallaeelarve, riik 10% 
majandusosakond, 
RMK 

    

P   
Rohe lahingupaiga korrastamine 

2006-2009

             

vallaeelarve, 
erasektor 

10% külaselts 

    

Piibe maantee turismipotentsiaali ärakasutamine 

     

I   

Parkla rajamine Vägeva külas 
munitsipaalomandisse taotletaval 
maal vt Teed, tänavad ja 
välisvalgustus                     

    

Osalemine turismiprojektides  

    

P   Via Hanseatica 2005-2006

 

10 000 20 000       30 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

P   Via Vooremaa 2007-2009

     

15 000 15 000 15 000 45 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Valla turismi- ja puhkamisvõimaluste infomaterjalide valmistamine ja levitamine 

    

P   Infovoldiku valmistamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Turismialane koostöö era- ja kolmanda sektori teiste avaliku sektori organisatsioonide vahel 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

P   
Osalemine turismi i-punkti 
tegevuses Jõgeva linnas 

2006-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 
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Võimaluste loomine aktiivseks puhkuseks 

    
P   Pedja jõele kanuumatkade 

marsruudi rajamine koos 
peatuskohtadega 

2006-2009

             
vallaeelarve, 
erasektor 

5% erasektor 

    
Kuremaa puhke-, spordi-, tervise- ja koolituskeskuse väljaarendamine 

    
I   

Ujula, võimla, majutus, 
mänguplatsid 

2006-2009

   
150 000 150 000 150 000 150 000 4 000 000 

vallaeelarve, EL 
fondid, riik 

15% majandusosakond 

    

I   Kuremaa terviserada 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Teemaparkide arendamine 

    

P   
Osalemine Kassinurme 
muinaslinnuse teemapargi 
loomisel 

2005-2009

 

11 000 15 000 15 000 15 000 15 000 71 000 
vallaeelarve, 
erasektor 

100%

 

metsaselts 

    

P   
Laiuse mägi 

2006-2009

             

vallaeelarve, EL 
fondid, erasektor 

20% majandusosakond 

    

I   
Laiuse ordulinnuse arendamine 
vastavalt detailplaneeringule 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

P   

Teemapark muinasajast 
tänapäevani (hõlmaks pea tervet 
valda - omamoodi ringkäik) 

2007-2009

             

vallaeelarve, 
erasektor 15% 

majandusosakond, 
erasektor 

Vallamajandus ja tehniline infrastruktuur 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 

Tegevusala 
klassi-

fikaator 
Tegevus Tegevuse 

aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Vallaplaneerimine 

  

Valla olulised alad on kaetud detailplaneeringutega 

    

Ettevõtlusalade katmine detailplaneeringutega

     

I   

Painküla tehnopargi ja teda 
ümbritseva maa-ala 
detailplaneering 

2006-2009

   

20 000 20 000 10 000   500 000 
vallaeelarve, 
erasektor, riik 

10% 
EAS, Jõgeva 
Maavalitsus, 
majandusosakond 

    

Väikeelamurajoonide katmine detailplaneeringutega 

    

I   Kuremaa piirkond 2006-2007

   

100 000 100 000     200 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Loodusväärtuslike alade katmine detailplaneeringutega

     

I   
Laiuse mägi 

2005-2006

 

17 500 20 000       75 000 
vallaeelarve, 
erasektor 50% 

majandusosakond, 
erasektor 

    

I   
Siimusti krossirada 

2007     16 000     80 000 
vallaeelarve, 
erasektor 20% 

majandusosakond, 
erasektor 

    

I   
Jõgeva aleviku raudteeäär 

2008       20 000   100 000 
vallaeelarve, 
erasektor 20% 

majandusosakond, 
erasektor 
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I   

Kassinurme hiie ala 
2009         20 000 100 000 

vallaeelarve, 
erasektor 20% 

majandusosakond, 
erasektor 

  
Kaasajastatud üldplaneering  

    
Olemasoleva üldplaneeringu kaasajastamine 

    
I   

Valla geoinfosüsteemi 
rakendamine, infotehnoloogilise 
tarkvara soetamine 

2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
vallavalitsus 

  

Toimiv ja tulemuslik koostöö planeerimistegevuses ettevõtetega ja teiste omavalitsustega 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 
Elamumajandus 

  

Korras ja toimiv elamumajandus 

    

Elamute heakorrastamise soodustamine (värvide allahindluse jms kampaaniad, heakorra konkursid) 

    

P   
Erinevate kampaaniate 
korraldamine 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond, 
vallavalitsus 

    

Valla omanduses olevate elamute rekonstrueerimine 

    

I   
Laiuse elamu nr 8 "Õpetajate 
maja" 

2005 300 000         300 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

I   
Kärde 12-korteriga elamu 
rekonstrueerimine 

2006   300 000       300 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

I   
Palamuse tee 2 elamu 
rekonstrueerimine Kuremaal 

2007-2009

     

100 000 100 000 100 000 300 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Sotsiaalkorterite (elamute) süsteemi väljaarendamine. 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Munitsipaalelamute (korterite) fondi loomine, mida üüritakse valda saabuvale tööjõule  

    

I   
Osta ja ehitada lõpuni pooleliolev 
elamu Laiusel                     

    

Lülitumine riiklikesse ja rahvusvahelistesse programmidesse elamumajanduse arendamisel ja elamute renoveerimisel (valla koordineerimisel)

     

I   
Osalemine projektides 

2005-2009

             

vallaeelarve, EL 
fondid 10% 

majandusosakond 

Teed, tänavad ja välisvalgutus 

  

Kohalikke elanikke ja külalisi rahuldav turvaline ja korrastatud teede ja tänavate võrgustik  

    

Kruusateede katendi uuendamine, alevike teede korrastamine, teedele pinnavete ärajuhtimis-kuivendussüsteemide ehitamine 

    

I   Teede ehitus 2005-2009

 

640 000 720 000 800 000 800 000 800 000 9 400 000 vallaeelarve, riik 40% majandusosakond 

    

Kinnistute jagamine vallateede eraldamiseks eramaadest 

    

I     2005-2009

 

170 000 150 000 150 000 150 000   620 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Teede ja tänavate remont ja rekonstrueerimine 

    

I   Pedja raudteejaama tee remont 2005-2009

             

riik 0% riik 

    

I   Vaimastvere – Endla teele uue                     
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katendi panemine 

    
Ratta- ja kõnniteede, parklate rajamine 

    
I   

Kõnniteede rajamine 
Vaimastveres 

2008       150 000   150 000 
vallaeelarve 100%

 
majandusosakond 

    
I   Vägeva parkla 2006-2007

   
50 000 50 000     1 000 000 vallaeelarve, riik 10% majandusosakond 

    
I   

Jalgrattatee Mutso-Mooritsa-
Jõgeva ( maade väljaost vallal) 

2007-2009

     
200 000     200 000 

vallaeelarve 100%

 
majandusosakond 

    

I   
Jalgrattatee Siimusti-Jõgeva 
ehitus 

2007-2009

     

500 000 500 000 500 000 1 500 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

I   
Linnamäe krossiraja puhkeala 
parkla 

2008-2010

       

50 000 50 000 1 000 000 
vallaeelarve, EL 
fondid, erasektor 10% 

majandusosakond, 
erasektor 

    

I   
Aleviku parklate laiendamine 

2007-2009

     

25 000 25 000 25 000 150 000 
vallaeelarve, EL 
fondid, riik 50% 

majandusosakond, riik

         

Laiuse Õletoa parkla vt Turism ja 
puhkemajandus                     

    

I   
Laiuse kiriku parkla 

2009-         50 000 500 000 
vallaeelarve, EL 
fondid, riik 10% 

majandusosakond, riik

     

I   Kärde parkla 2006   5 000       50 000 vallaeelarve  10% majandusosakond 

  

Rekonstrueeritud ja energiasäästlik välisvalgustus 

    

Vanade ja palju energiat nõudvate tänavavalgustite väljavahetamine 

    

P   Tänavavalgustuse korrastamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Tänavalgustuse väljaehitamine asulates ja alevikes 

    

I   
Tänavavalgustuse korrastamine 
Vaimastveres 

2007-2009

     

150 000 150 000 100 000 400 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

  

I  
Välisvalgustuse ehitamine Vana -
Jõgeva külasse  

2006-2007

  

200 000 300 000   500 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

I   
Tänavavalgustuse korrastamine 
Metsakatsejaamas 

2009-         100 000 100 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

I   
Tänavavalgustuse korrastamine 
Laiusel 

2008       100 000   100 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

Ühistransport 

  

Terviklik ja toimiv ühistranspordisüsteem 

    

Osalemine maakonna Ühistranspordi keskuse tegevuses 

    

P   Tegevuse toetamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Koostöö Maavalitsusega raudteetranspordi võimaluste kasutamisel ja laiendamisel 

     

I   Rööbasbuss 2006-2009

             

vallaeelarve, riik 5% majandusosakond, riik

 

Ehitustegevus 

  

Aktiivne, piirkondlikke eripärasid ja valla vajadusi arvestav ehitustegevus 
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Piirkondlike üldiste projekteerimispõhimõtete väljatöötamine 

     
I   

Miljööväärtuslike alade 
kehtestamine 

2006-2009

             
vallaeelarve 100%

 
majandusosakond 

    
Lagunenud hoonete ja räämas objektide lammutamine ning likvideerimine 

    
I   

Tühjade ja lagunenud hoonete  
likvideerimine asulates 

2006-2009

   
20 000 20 000 20 000 20 000 400 000 

vallaeelarve, EL 
fondid 20% 

majandusosakond 

    
Ehitustegevuse soodustamine läbi kommunikatsioonide arendamise, planeeringute kehtestamise ja kruntide ettevalmistamise 

    

I     2008-2009

       

400 000 400 000 800 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

  

Interneti kasutamise võimalused kõigile valla elanikele ja ettevõtetele 

    

Valla poolne toetus ettevõtjatele interneti kasutamiseks 

    

P   WIFI antennide hooldamine 2005-2009

 

102 000 105 000 105 000 110 000 110 000 532 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Elanikkonna koolitamine/teavitamine interneti võimalustest (programmidest osavõtt) 

    

P   Teabepäevad 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Koostöö arendamine teenusepakkujatega

     

P   Ümarlauad, info vahetamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Valla territooriumi katmine internetiga 

    

I   
Interneti levimise laiendamine  
asulatesse ja küladesse 

2006-2008

 

12 000 16 000 16 000     220 000 
vallaeelarve, riik 20% 

majandusosakond 

    

Valla elanikele võimaluse loomine interneti kasutamiseks ja sellega liitumiseks 

    

P   Teabepäevad 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

  

Välja ehitatud kaasaja nõuetele vastavad vee-ja kanalisatsioonikäitluse tehnovõrgud ning puhastusseadmed 

    

Valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning puhastusseadmete väljaehitamine 

    

I   
Pedja-Põltsamaa valgala projektis 
osalemine 

2005-2009

 

350 000 350 000 3 300 000

 

3 300 000

 

3 300 000

 

106 000 000 
vallaeelarve, EL 
fondid, teised OV 10% 

majandusosakond, riik

     

I   
Kassinurme vesi-kanalisatsioon 

2005-2006

 

116 500 65 000       363 000 
vallaeelarve, EL 
fondid, riik 50% 

majandusosakond, riik

     

I   Ellakvere vesi- kanalisatsioon 2006-2007

   

10 000 10 000     200 000 vallaeelarve, riik 10% majandusosakond, riik

     

I   Painküla küla kanalisatsioon 2006-2007

   

20 000 20 000     400 000 vallaeelarve, riik 10% majandusosakond, riik

     

I   Mõisaküla vesi-kanalisatsioon 2007-2008

     

20 000 20 000   400 000 vallaeelarve, riik 10% majandusosakond, riik

 

Energiamajandus 

  

Kvaliteetse elektrienergiaga varustatud kõik valla piirkonnad 

    

Koostöö tihendamine energiaettevõtetega

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtmise toetamine

     

I   
Hüdroenergia kasutuselevõtt 
Pedja jõel Painkülas, Sael 

2006-2009

             

erasektor 0% erasektor 



 

73

     
Liinide ja trafo-alajaamade rekonstrueerimine 

  
Valla suuremad asulad ühendatud gaasitrassiga 

    
Koostöös gaasienergia ettevõtetega gaasitrasside viimine valla suurematesse asulatesse 

    
I   

Laiuse aleviku üleviimine 
lokaalsele gaasiküttele 

2005 500 000         500 000 
vallaeelarve 100%

 
majandusosakond 

Looduskeskkond ja keskkonnakaitse 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 
Tegevusala 

klassi-
fikaator 

Tegevus Tegevuse 
aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Jäätmehooldus 

  

Korraldatud jäätmeveoga kogumissüsteemi loomine ja toimimine 

    

Jäätmetekitajate registri koostamine 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Jäätmeveopiirkondade määratlemine

     

P     2005-2006

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Piirhinna kehtestamine korraldatud jäätmeveoga osalistele 

    

P   Logistiline tegevus 2005-2006

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Sorteeritud jäätmete kogumisplatside väljaehitamine 

    

I   
Jäätmete kogumisplats 
Vaimastverre 

2005 157 500         630 000 
vallaeelarve, EL 
fondid 

25% majandusosakond 

    

I   
Jäätmete kogumisplats Jõgeva 
alevikku 

2006   85 000       340 000 
vallaeelarve, EL 
fondid 

25% majandusosakond 

    

I   
Jäätmete kogumisplats Siimusti 
alevikku 

2006   147 500       590 000 
vallaeelarve, EL 
fondid 

25% majandusosakond 

    

I   
Jäätmete kogumisplats Laiuse 
alevikku 

2007     140 000     560 000 
vallaeelarve, EL 
fondid 

25% majandusosakond 

    

I   
Jäätmete kogumisplats Kuremaa 
alevikku 

2007     110 000     440 000 
vallaeelarve, EL 
fondid 

25% majandusosakond 

    

Iga-aastase ohtlike  ja suuremõõtmeliste jäätmete kogumise organiseerimine 

    

P     2005-2009

 

9 000 12 000 12 000 15 000 15 000 210 000 vallaeelarve, KIK 30% majandusosakond 

    

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine 

    

P     2005-2009

 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 
Keskkonnakaitse ja –teadlikkus 

  

Heal tasemel keskkonnakaitse ja keskkonnateadlikud vallaelanikud 

    

Kodanike keskkonnateadlikkuse tõstmine

     

P   Teabepäevade korraldamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Koostöö külaseltside ja külaaktiiviga keskkonna ja heakorra alastes küsimustes

     

P   Teabepäevade, 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 
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koristusaktsioonide korraldamine 
heakorratööde raames 

  
Heakorrastatud ja kõrge miljööväärtusega vald 

    
Olemasolevate kalmistute säilitamine ja kaasajastamine ning uute juurdelõigete väljaarendamine 

    
I   

Kalmistute juurdelõigete 
väljaarendamine 

2008-2009

       
100 000 100 000 200 000 vallaeelarve 100%

 
majandusosakond 

    
I   

Kalmistute maa-alade 
kaardistamine 

2006-2008

   
50 000 100 000 100 000   250 000 vallaeelarve 100%

 
majandusosakond 

    

I   Mõisaküla kalmistu väravate 
korrastamine 

2007-2009

     

25 000 50 000 25 000 200 000 vallaeelarve, 
muinsuskaitseamet 

50% majandusosakond 

    

I   Laiuse kalmistu väravate ja 
kiviaia korrastamine 

2006-2007

   

150 000 150 000     600 000 vallaeelarve, 
muinsuskaitseamet 

50% majandusosakond 

    

I   Siimusti kabeli renoveerimine 2005 100 000         100 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

I   
Ägliku kalmistu korrastamine 

2007     150 000     300 000 
vallaeelarve, 
muinsuskaitseamet 

50% majandusosakond 

    

I   
Laiuse kalmistul 
tseremooniaplatsi rajamine 

2008       70 000   100 000 
vallaeelarve, riik 70% majandusosakond 

    

I   

Siimusti ja Laiuse kalmistute 
juurde parklate ehitamine 
(projekteerimine) 

2009         100 000 100 000 vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Heakorrakonkursside korraldamine

     

P   Heakorrakonkursi läbiviimine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

Veekogude, veekogude kaldapiirkondade väärtustamine ja korrastamine avalikuks kasutamiseks 

    

P   Kuremaa järve puhastamine, 
vesikasvude leviku piiramine 

2005-2009

 

60 000 65 000 65 000 70 000 70 000 330 000 
vallaeelarve 100%

 

majandusosakond 

    

I   Sadevete sissevoolu hajutamise 
projekti teostamine Kuremaa 
järveäärsel maa-alal 

2005-2009

 

20 000 95 000 95 000 95 000 95 000 2 000 000 vallaeelarve, EL 
fondid 

20% majandusosakond 

    

I   Pedja jõe saarte korrastamine 
Jõgeva aleviku piires 

2006-2009

             

vallaeelarve, EL 
fondid 

10% majandusosakond, 
erasektor 

    

I   
Pedja jõe ja Ööbiku tänava 
vahelise maa-ala kuivendus 

2005-2009

 

30 000 42 500 42 500 42 500 42 500 1 000 000 
vallaeelarve, EL 
fondid 

20% majandusosakond 

    

Maastikuliste väärtuste määratlemine, korrastamine ja eksponeerimine 

    

P   
Maastikuarhitektuuriline 
ülevaade 

2006   10 000       50 000 vallaeelarve, KIK 20% majandusosakond 

    

P   
Väärtuslike maastiku 
hoolduskavade koostamine 

2006-2007

   

10 000 10 000     100 000 vallaeelarve, KIK 20% majandusosakond 

    

Ajalooliste (mõisa)parkide korrastamine ja säilitamine
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I   

Rekonstrueerimisprojektide 
koostamine ja tööde teostamine 
Jõgeva aleviku mõisapargis, 
Vaimastvere mõisapargis, Laiuse 
kiriku pargis ja Kuremaa 
mõisapargis 

2006-2009

   
50 000 50 000 50 000 50 000 400 000 vallaeelarve, KIK 50% majandusosakond 

    
I   

Niinivaara pargi rajamine

 
2005-2009

 
10 000 20 000 20 000 25 000 25 000 400 000 

vallaeelarve, 
erasektor, riik 

25% 
majandusosakond, 
erasektor 

Haridus ja noorsootöö 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 

Tegevusala 
klassi-

fikaator 
Tegevus Tegevuse 

aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Alusharidus 

  

Heal tasemel alusharidus kõigile   

    

Kõigile vajajatele lasteaiakohtade tagamine

     

P   
Vajadusel Siimustist transport 
Kuristale 

2005-2009

 

4 000 10 000 10 000 10 000 10 000 44 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus 

    

Koolieelikute kooliks ettevalmistuse tagamine 

    

P   

Toetused koolieelsel aastal 
lasteaia toidu- ja õppekulude 
tasumisel 2006-2009

   

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 
vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

     

Erivajadustega laste vajadustele vastava alushariduse pakkumine 

    

P   
Logopeedi ja liikumisõpetaja 
lasteaedadesse 

2006-2009

   

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

     

Teeninduspiirkondade ülevaatamine 

    

P   
Teeninduspiirkondade 
korrastamine 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

     

Kvalifitseeritud eriväljaõppega kaadri säilitamine ja täiendamine

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond 

  

Aktiivne ja tulemuslik koostöö lasteaia, kodu ja lasteaia hoolekogu vahel 

    

Uuringute ja analüüside koostamine 

    

P   
Jooksev töö igas lasteaias 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

     

Ürituste ja teabepäevade korraldamine 

    

P   
Lastevanematega ühiskoolituste 
korraldamine 

2006-2009

   

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

   

Kaasaegne õpikeskkond ja õppematerjalid 
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Õppematerjalide tehnilise baasi kaasajastamine 

    
I   

Kurista lasteaia inventari 
uuendamine 2007     100 000     100 000 vallaeelarve 100%

 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    
P   

Õppematerjalide kaasajastamine 
2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

     
Lasteaedade mänguväljakute rajamine ja kaasajastamine

     

I   

Kurista lasteaia Vaimastvere 
filiaali mänguväljak 2005 165 000         165 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Jõgeva aleviku lasteaia piirdeaed

 

2005 50 000         50 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Siimusti lasteaia mänguväljak 
2007     75 000     75 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Laiuse lasteaia mänguväljak 
2009         75 000 75 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Kurista lasteaia mänguväljak 
2008       75 000   75 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

Lasteaia hoonete renoveerimine 

    

I   
Kuremaa LAK õueala piirdeaia 
ehitus 2005 100 000           vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   
Kuremaa LAK mänguväljaku 
ehitus 2006 75 000           vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Kuremaa LAK kütte- ja 
elektrisüsteemi renoveerimine 2006   100 000         vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Kurista lasteaia hoone 
rekonstrueerimine 2009         100 000   vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Laiuse lasteaia hoone 1/2 
katusekatte vahetus 2007     150 000       vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

Lasteaedade arvutipargi ja tarkvara uuendamine
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P   

Igasse lasteaeda arvuti ja printer 
2007     40 000     40 000 vallaeelarve 100%

 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    
Arenguliste dokumentide koostamine

     
P   

Lasteaedade arengukavade 
koostamine 2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
lasteaia juhataja 

Üldharidus 

  

Kodulähedane hea kvaliteediga ja konkurentsivõimeline põhiharidus 

    

Õpikeskkonna ja õppevahendite kaasajastamine 

    

I   
Kuremaa LAK 1. Ja 2. Klassile 
uute koolilaudade ja -toolide 
soetamine 

2006-2007

   

80 000 80 000     160 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Laiuse PK katlamaja, 
keskküttesüsteemi 
rekonstrueerimine, gaasi pealt 
köögiseadmed, I korruse põranda 
ja rõdu remont

 

2005 665 000         665 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   
Laiuse PK poiste töökoja remont, 
poiste duððiruumi remont, 
spordiväljakud 

2006   150 000       150 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   
Vaimastvere PK vana koolihoone 
akende vahetus 

2005 100 000         100 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   
Vaimastvere PK spordiväljak, 
ruumide remont ja garaaþi ehitus

 

2006   400 000       800 000 vallaeelarve, fondid

 

50% 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   

Siimusti LAK (algkooli osa ) uus 
ruumilahendus ja ruumide remont

 

2005-2006

 

361 400 527 000       4 442 000 
vallaeelarve, fondid, 
riik 

20% 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

Koolitranspordi väljaarendamine 

    

P   

Koolitranspordi väljaarendamine

 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
koolijuht 

    

Õppekavade uuendamine 

    

P     
2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
koolijuht 

    

Arenguliste dokumentide koostamine 
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P   

Koolide arengukavade 
koostamine 2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
koolijuht 

    
Koolipiirkondade ja koolivõrgu ülevaatamine (eesmärgiks ikkagi senise võrgu säilimine)

     
P   

Vaimastvere Põhikooli asemel 
Vaimastvere Lasteaed-Põhikooli 
moodustamine 

2005 

            
vallaeelarve 100%

 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
koolijuht 

    
Kõrge kvalifikatsiooniga pedagoogide kaadri kindlustamine koolides

     

P    2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

     

Karjääri- ja kutsenõustamise tõhustamine ja arendamine 

    

P   
Pedagoogide nõustamine 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

haridus- ja 
kultuuriosakond 

  

Individuaalne lähenemine erivajadustega õpilaste vajadustele  

    

Koolikohustuse mittetäitmise vähendamine

     

P   
Laiuse Põhikooli luua 
sotsiaalpedagoogi ametikoht 

2007     40 000     40 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

     

Individuaalsete õppekavade koostamine ja koduõppe võimaldamine vajadusel 

    

P   
Erivajadustega lastele abiõpetaja 
rakendamine 

2005-2009

             

riik 0% 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

  

Aktiivne koostöö ja ühistegevus 

    

Osalemine rahvusvahelistes projektides 

    

P   
Laiuse - Poola sõpruskooli 
külastused 2005-2009

 

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 50 000 
vallaeelarve, 
lapsevanemad 

40% 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
koolijuht 

    

Koostöö kooli, õpilaste, vanemate ja hoolekogu vahel

     

P   

Ühisürituste korraldamine 
2006-2009

   

7 500 7 500 7 500 7 500 60 000 
vallaeelarve, 
lapsevanemad 

50% 
haridus- ja 
kultuuriosakond, 
koolijuht 

    

Koostöö valla ja Jõgeva linna koolide vahel ja uute sõprussidemete loomine

     

P   
Ühisürituste korraldamine 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

 

Huviharidus 

  

Mitmekesised ja arendavad huvitegevuse võimalused 

    

Spordikooli moodustamine Kuremaale 

        

vt Sporditegevus                     

    

Koostöö tihendamine ja arendamine Jõgeva linna ja teiste piirkondade huvikoolidega 

    

P   Jõgeva valla osalemine Jõgeva 2005-2009

 

385 000 400 000 425 000 425 000 425 000 2 060 000 vallaeelarve 100%

 

vallavalitsus, haridus- 
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linna Kunstikooli, Muusikakooli 
ja Kultuurikeskuse ringide kulude 
katmisel 

ja kultuuriosakond

     
Transpordi korraldamine huvikoolides osalemiseks 

    
P     2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
vallavalitsus, haridus- 
ja kultuuriosakond

 
Noorsootöö 

  
Toimiv aktiivne noorsootöö ja laiapõhjaline ning tulemuslik ühistegevus 

    

Aktiviseerida noorsootöö kõiki valdkondi 

    

P   
Töö- ja puhkelaagrite 
juurutamine

 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   
Noorsootöötajate sihipärane 
koolitamine 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   
Noorteliikumise jätkuv 
propageerimine ja noorte 
koolitamine 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   
Kutse- ja 
karjäärinõustamisteenuse 
tagamine noortele 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   
Infovahetuse tõhustamine igas 
noorsootöö valdkonnas 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   
Motivatsioonimeetodite 
väljatöötamine (vabatahtlik töö)  

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   Noorte omaalgatuse julgustamine

 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   Noortekogu töö toetamine

 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   
Seikluskasvatuse 
populariseerimine 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

Kooli huvijuhtide suurem kaasatus noorsootöösse  

    

P   
Rahvusvahelise noorsootöö 
populariseerimine 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   

ANK-de, klubide , suuremate 
noorteorganisatsioonide (NK ja 
KT, ELO, 4H jne nende 
kaasamine), noorte ühisprojektide 
toetamine 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

20% noorsootöö 

    

P   

Sotsiaalsete partnerite sh 
lapsevanemate, huvijuhtide, 
ettevõtjate ja Vallavalitsuse ning 
–volikogu suurem kaasatus 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

20% noorsootöö 
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noorsootöösse 

  
Jätkusuutlikud ja stabiilselt toimivad valla avatud noortekeskused 

    
ANK-de tegevuse hoogustamine ja toetamine 

    
P   

Kuremaa ANK avamine 
tegevuseks ja noorteklubi töö 
elluäratamine, noorsootöötaja 
tööle võtmine 

2006-2009

   
70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 vallaeelarve 100%

 
noorsootöö 

    

P   
Siimusti ANK filiaali loomine 
Kassinurmes 

2006-2009

   

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 vallaeelarve 100%

 

noorsootöö 

    

P   
Vaimastvere ANK filiaali 
loomine Kuristal 

2006-2009

   

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 vallaeelarve 100%

 

noorsootöö 

    

P   

Jõgeva valla noorsootöö 
sümboolika väljatöötamine ja 
kasutuselevõtmine 

2006-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

    

P   
Jõgeva valla ANK-de 
omavahelise koostöö 
suurendamine 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

50% noorsootöö 

Kultuur 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 

Tegevusala 
klassi-

fikaator 
Tegevus Tegevuse 

aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Kultuuritegevus 

  

Aktiivne ja mitmekülgne ning piirkonniti tasakaalustatud kultuuriline tegevus 

    

Igasse piirkonda oma peoplatsi/külatanuma rajamine

     

I   
Külaplatsi rajamine Kurista külla

 

2007     10 000     50 000 
vallaeelarve, MTÜd

 

20% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

I   
Külaplatsi rajamine Jõgeva 
alevikku 2008       10 000   50 000 

vallaeelarve, MTÜd

 

20% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

I   

Kiigeplatsi rajamine Endla ja 
Pedja külla 2009         10 000 50 000 

vallaeelarve, MTÜd

 

20% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

Kultuurialase koostöövõrgustiku loomine ja arendamine

     

P   

Küla esindajatekogu või 
katusorganisatsiooni 
moodustamine 

2006-2007

             

vallaeelarve, MTÜd

 

50% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

P   Koostööprojektides osalemine 2005-2009

             

vallaeelarve, MTÜd

 

25% haridus-, 
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kõigil tasanditel kultuuriosakond, 

MTÜd 

    
P   

Seltsitegevuse ja kultuuriürituste 
toetamine valla poolt 2005-2009

             
vallaeelarve, MTÜd

 
50% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    
P   

Projektikirjutamise koolitus 
2005-2006

             
vallaeelarve, MTÜd

 
50% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

P   

Suurürituste toomine valda (üle-
eestilised tuurid Jõgeva valla 
lavadel) 

2005-2009

             

vallaeelarve, MTÜd

 

80% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

P   
Kultuuriedendajate tunnustamine

 

2005-2009

             

vallaeelarve 
100%

 

haridus-, 
kultuuriosakond 

    

Valla seltsimajade ja seltsiliseks tegevuseks kasutatavate ruumide renoveerimine 

    

Turismi ja kultuuriobjektide põimimine 

    

P   

Ürituste korraldamine 
turismiobjektidel ja objektide 
kohandamine ürituste 
korraldamiseks 

2005-2009

             

vallaeelarve 

100%

 

haridus-, 
kultuuriosakond 

    

Elanikkonna kultuurilembuse kujundamine 

    

P   
Elanikkonna kaasamine ürituste 
korraldamisesse ja omaalgatuse 
toetamine 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

20% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

Kultuurisündmuste pidev reklaam, eelnevate sündmuste ärakasutamine tulevaste reklaamiks

     

P     
2005-2009

             

vallaeelarve 
100%

 

haridus-, 
kultuuriosakond 

Kirik 

  

Tihedad sidemed kiriku ja kogudusega 

    

Kiriku, Vallavalitsuse ja elanikkonna vahelise koostöö arendamine

     

P   

Ühisürituste korraldamine 
2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

20% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

P   

Kiriku kasutamine 
kontserdikohana 2005-2009

             

vallaeelarve, fondid

 

20% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

Kiriku, mälestussamba ja pärna kujundamine ühtseks turismiobjektiks

         

Parkla rajamine Laiuse kiriku 
juurde vt teed, tänavad ja 
välisvalgustus                     
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Raamatukogud 

  
Hästitoimiv teabekeskustena tegutsevate raamatukogude süsteem 

    
Ruumide renoveerimine

     
I   

Vägeva raamatukogu ruumide 
remont ja katusekatte vahetus 2005-2009

 
50 000       70 000 120 000 vallaeelarve 

100%

 
haridus-, 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    
Teabepunktide rajamine 

    

I   Teabepunkti-külaseltsi -ANK 
ruumi rajamine Kurista külas 

2005 15 000         15 000 
vallaeelarve 

100%

 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    

I   Teabepunkti- külaseltsi-ANK 
ruumi rajamine Kassinurme külas

 

2005-2009

             

vallaeelarve 
100%

 

haridus-, 
kultuuriosakond 

    

I   Teabepunkti-külaseltsi-ANK 
ruumi rajamine Jõgeva alevikus 

2005-2006

 

180 000 15 000       650 000 vallaeelarve, riik 

30% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
majandusosakond, riik

     

Koostöö seltside ja seltsingutega

     

P   
Ühisürituste korraldamine ja 
ruumide kasutamine seltsi poolt 

2005-2009

             

vallaeelarve, MTÜd

 

20% 

haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

Muuseumid 

  

Omanäolised, atraktiivsed ja populaarsed muuseumid, milles on kajastatud valla ajaloo- ja kultuuripärand 

    

Piirkondade ajalugu ja kultuurilugu tutvustavate muuseumitubade rajamine

     

I   Valla muuseumi rajamine  2008-2009

       

100 000 100 000 1 000 000 vallaeelarve, fondid

 

20% haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

I   Osalemine Sordiaretuse 
muuseumi rajamisel 

2008       25 000     vallaeelarve 100%

 

haridus-, 
kultuuriosakond 

    

Muuseumide rajamisele kaasaaitamine ja tegevuse toetamine 

    

I   E. Niinivaara toa rajamine 
Siimusti raamatukokku 

2007     90 000     30 000 vallaeelarve, fondid

 

30% haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

P   Poska mälestuse jäädvustamine 
Laiusel 

2009         3 000 10 000 vallaeelarve, fondid

 

30% haridus-, 
kultuuriosakond, 
MTÜd 

    

P   J. Reimanni kogu 
eksponeerimine 

2008       10 000   10 000 vallaeelarve 100%

 

haridus-, 
kultuuriosakond 

    

P   Osalemine savikaupade 
muuseumi tegevuse taastamisel 

2006   10 000       10 000 vallaeelarve 100%

 

haridus-, 
kultuuriosakond 
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Sport 

          
Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 
Ülesanne

 
Tegevusala 

klassi-
fikaator 

Tegevus Tegevuse 
aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 
Teostaja 

Sporditegevus 

  
Aktiivne ja mitmekülgne sporditegevus vallas 

    
Noortespordi, tulemusspordi toetamine

     

P   
Järjepidev toetamine 

2005-2009

 

445 000 450 000 460 000 470 000 470 000 2 295 000 vallaeelarve 100%

 

haridus, kultuuri 
osakond, MTÜ-d 

    

Tervislike eluviiside ja aktiivse tegevuse teadvustamine ja toetamine  

    

P   
Programmide ja projektide 
toetamine 2005-2009

             

vallaeelarve, fondid, 
riik 

15% 
haridus, kultuuri 
osakond, MTÜ-d 

    

Rahvaspordi arendamise ja rahvaspordiürituste korraldamisele kaasaaitamine 

    

P   
Osalemine programmides 

2005-2009

             

vallaeelarve, fondid, 
riik 

15% 
haridus, kultuuri 
osakond, MTÜ-d 

    

Ratsaspordi võimaluste kasutuselevõtt

     

P     2009-             erasektor 5% erasektor 

    

Koostöövõrgustike loomine sporditegevuse arendamiseks 

    

P   
Teabepäevad, koosolekud 

2005-2006

             

vallaeelarve 100%

 

haridus, kultuuri 
osakond, MTÜ-d 

  

Korras ja atraktiivsed spordi- ning aktiivse puhkuse rajatised 

    

Spordirajatiste renoveerimise toetamine ja arendamine 

    

I   
Vaimastvere PK staadioni 
rajamine 2009-         300 000 3 000 000 

vallaeelarve, EL  
fondid, riik 

10% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, riik

     

I   
Siimusti korvpalliväljaku katte ja 
vahendite uuendamine 2005 50 000         100 000 vallaeelarve, riik 50% 

haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, riik

     

I   
Laiuse korvpalliväljaku katte ja 
vahendite uuendamine 2008       70 000   140 000 vallaeelarve, fondid

 

50% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, riik

     

I   

Jõgeva aleviku jalgpalliväljaku 
katte ja vahendite uuendamine 2007-2008

     

50 000 25 000   150 000 vallaeelarve, riik 50% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, riik

     

Kuremaa tervisekeskuse spordirajatiste väljaarendamine

 



 

84

     
I   

Ujula basseiniruumi vastavusse 
viimine tervisekaitse nõuetega, 
veeprotseduuride ruumi 
väljaehitamine, ujula fuajee 
laiendamine, võimla 
rekonstrueerimine 
rahvusvahelistele  nõuetele 
vastavaks, välisväljakute 
rajamine (jalg-, korv- ja 
võrkpalliväljak, 2 
tenniseväljakut) 

2006-2009

   
186 000 1 035 000

 
1 020 000

 
1050000 10 970 000 

vallaeelarve, riik, 
fondid 

30% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

Spordiväljakute väljaehitamine 

    

I   
Mängu- ja palliplatside rajamine 
Jõgeva alevikus 2006   100 000       100 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

I   
Laste mänguväljaku rajamine 
Laiusel 2007     150 000     150 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

I   
Laste mänguväljaku rajamine 
küladesse 2008-2009

       

30 000 30 000 300 000 vallaeelarve, fondid

 

20% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

Spordikooli asutamine (Kuremaa baasil) 

    

P   
Spordikooli asutamine 

2005 30 000           vallaeelarve 100%

 

haridus- kultuuri 
osakond 

    

Terviseradade, matkaradade, suusaradade arendamine ja korrastamine 

    

I   Kuremaa suusaradade valgustuse 
väljaehitamine (2,5km ja 1km 
rada) 

2008       80 000   400 000 
vallaeelarve, fondid

 

20% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

I   Kuremaa suusa- ja terviseradade 
täiustamine ülesõidusildadega ja 
saepuru raja väljaehitamine 

2007     50 000     100 000 
vallaeelarve, fondid

 

50% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

I   Kuremaa matkaraja 
väljaarendamine (10km) 
Kivijärve järveni 

2009         40 000 200 000 
vallaeelarve, fondid

 

20% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

Ujumiskohtade väljaarendamine ja hooldus 

    

I   
Ujumiskoha täiustamine, jõe 
puhastamine Pedja jõel Jõgeva 
alevikus 

2007     50 000     50 000 vallaeelarve 100%

 

haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

I   Jõgeva aleviku supluskoha juurde 2008       20 000   100 000 vallaeelarve, fondid

 

20% haridus- kultuuri 



 

85

 
lõkkeplatsi, telkimisplatsi 
rajamine ja viitade paigaldamine 

osakond, 
majandusosakond 

    
I   

Kuremaa supelranda lastele 
täiendavate atraktsioonide 
rajamine (kiiged, korvpalliplats 1 
korvilauaga) 

2007-2008

    
20 000 20 000  200 000 vallaeelarve, fondid

 
20% 

haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

I   

Kuremaa supelranna parkla ja 
puhkeküla rajamine 2006-2007

   
190 000 190 000   1 900 000 vallaeelarve, fondid

 
20% 

haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

I   

Laiuse paisjärve supluskoha 
juurde lastekiikede ja ujumissilla 
rajamine 

2009      20 000 100 000 vallaeelarve, fondid

 

20% 
haridus- kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

Sotsiaalhoolekanne ja tööhõive 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 

Tegevusala 
klassi-

fikaator 
Tegevus Tegevuse 

aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Sotsiaalhoolekanne 

  

Väärtustatud ja kvaliteetne sotsiaalne elukeskkond  

    

Koostöövõrgustiku väljakujundamine ja edasiarendamine sotsiaalvaldkonnas (politsei, Jõgeva Ohvriabikeskus)

     

P   Koostöövõrgustiku loomine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Piirkondade sotsiaalhooldustöötajate töö reorganiseerimine (koormuse ühtlustamine, piirkondade ümberjaotamine vastavalt vajadustele)

     

P   
Sotsiaalhooldustöötajate töö 
ümberkorraldamine 2005-2006

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Teenustevõrgu väljaarendamine ja laiendamine, kvaliteedi parandamine 

    

P   
Koduteenuste väljatöötamine 
vastavalt riiklikele standarditele 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Kolmanda sektori ja vabatahtlike kaasamine ja sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute tekke soodustamine 

    

P   Projektide toetamine 2005-2009

             

vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

   

Heategevuse juurutamine elanikkonnas ja selle koordineerimine

     

P   
Vastavate projektide loomine 

2005-2009

             

vallaeelarve, 
erasektor 

20% Sotsiaalosakond 

    

Juhtumikorralduse arendamine 

     

P   
Klienditöö järelkontrolli 
rakendamine 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

Laste ja lastega perede hoolekanne 

  

Tõhus ja hästikorraldatud võrgustikutöö  

    

Võrgustikutöö edasiarendamine  

    

P   Laste Hoolekande Komisjoni 2006-2009

   

16 000 8 000 8 000 8 000 50 000 vallaeelarve, fondid

 

80% Sotsiaalosakond 
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meeskonnakoolitus, suhtlemis- ja 
koostöötreeningud 

    
Infovahetuse tõhustamine 

     
P   

Kujundada voldik õpilastele 
jagamiseks - kuhu pöörduda ja 
kellele teatada abivajavatest 
lastest, lisaks voldikule teabepäev

 
2006   10 000       10 000 vallaeelarve 100%

 
Sotsiaalosakond 

    

Koostöö tõhustamine MTÜ Jõgevamaa Nõustamiskeskusega - vastuvõtt piirkondadesse 

    

P   Nõustamine piirkondadesse 

 

2005-2009

 

65 000 70 000 80 000 80 000 90 000 385 000 vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Lapsevanemate nõustamine ja rehabiliteerimise tugevdamine

     

P   
Sotsiaalpedagoogide 
töölevõtmine koolidesse 

2005-2008

             

vallaeelarve 100% 

 

Sotsiaalosakond, 
haridusosakond 

  

Toimiv ennetustöö toetamaks laste eakohast ja täisväärtuslikku arengut bioloogilises perekonnas 

    

Ennetustöö mitmekesistamine (erinevad lähenemised) 

    

P   
Foorumteater lastekodus, 
õpilaskodus 

2006-2009

   

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 vallaeelarve, fondid

 

20% Sotsiaalosakond 

    

Peretöö tõhustamine (peresisese suhtluse parandamine)

     

P   
Koolituspäevad ja perelaagrid 
toimetulekuraskustes peredele 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Laste vaba aja sisustamine, koostöö kolmanda sektoriga, töö- ja puhkelaagrid 

    

P   
Lastelaagri korraldamine koos 
Paide vallaga 

2005-5009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

P   
Töö- ja puhkelaagrite 
korraldamine  

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Lastekodu ja erivajadustega laste koolide kasvandike sotsialiseerimine, elluastumiseks vajalike oskuste ettevalmistamine

     

P   

Lastekodu ja erivajadustega laste 
koolide kasvandike 
sotsialiseerimine, elluastumiseks 
vajalike oskuste ettevalmistamine

 

2005-2009

             

vallaeelarve, 
maavalitsus 

20% Sotsiaalosakond 

    

Tugiperede süsteemi väljaarendamine, seda toetavad koolitused 

    

P   
Koolituste läbiviimine 

2006-2009

             

vallaeelarve, 
maavalitsus 

20% Sotsiaalosakond 

  

Turvaline elukeskkond abi vajavatele lastele ja lastega peredele 

    

Ema ja lapse varjupaiga (kriisikorteri) loomine

     

I   
Varjupaiga loomine, sisustamine

 

2006-2008

   

25 000 20 000 20 000   130 000 
vallaeelarve, 
maavalitsus 

50% Sotsiaalosakond 

    

Hooldusperede leidmine ja väljakoolitamine

     

P     2006-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 
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Lastekodu juurdeehitus ja lisakohtade loomine ruumikitsikusest pääsemiseks 

    
I   

Lastekodu juurdeehitus 10 kohta 
2005-2006

 
150 000 427 500       3 000 000 

vallaeelarve, EL 
fondid, riik, 
annetused 

15% Majandusosakond 

Eakate hoolekanne 

  
Eakate igapäevaeluga toimetulek harjumuspärases keskkonnas 

    
Vanurite vajaduste kaardistamine ja teenuste kättesaadavuse tagamine 

    
P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Avahooldussüsteemi arendamine, teenuste valiku laiendamine ja kvaliteedi parandamine

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Eakate vaba aja sisustamise mitmekesistamine (päevahoid, päevakeskus, ühistegevus)

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Korterite kohandamine eakate hoolekandeks (sesoonne hooldus – talve üleelamine) 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 
Puuetega inimeste hoolekanne 

  

Puuetega inimeste vajadusi arvestav elukeskkond 

    

Puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine ja väljaselgitamine

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine ning teadlikkuse tõstmine

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Puuetega inimeste sotsialiseerimine toetamaks nende iseseisvat toimetulekut ja aktiivset osalemist ühiskonnaelus 

    

P   Päevakeskused, ühistegevused 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Pakutavate teenuste valiku laiendamine (isiklik abistaja, ajutine hooldus, bussi rent jne)

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    

Erivajadustega inimeste kodudest väljatoomine (päevahoid, päevakeskus, tegevused)

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    

Toetatud elamise korraldamine erivajadustega inimestele 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    

Tugiisikute võrgustiku loomine erivajadustega inimestele 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    

Koostöö jätkamine kolmanda sektori jt organisatsioonidega 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 
Sotsiaaltoetused ja –teenused 

  

Kvaliteetne ja mitmekesine sotsiaaltoetuste ja –teenuste võrgustik 

    

Munitsipaaleluruumide rekonstrueerimine toetatud elamisteks

     

P   Jõgeva alevik 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Majandusosakond 

    

P   Siimusti 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Majandusosakond 

    

P   Kassinurme 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Majandusosakond 
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Laiuse vt Elamumajandus                     

        
Kuremaa vt Elamumajandus                     

        
Sotsiaaleluruumide rajamine 
korterelamusse Kärdes vt 
Elamumajandus                     

    
Piirkondliku päevakeskustevõrgu loomine

     
P     2006-2009

             
vallaeelarve 100%

 
Sotsiaalosakond 

    

Sotsiaalteenuste laiendamine ja selleks vajalike vahendite soetamine 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 
Tööhõive 

  

Maksimaalselt tööga hõivatud elanikkond 

    

Pikaajaliste töötute tööjõuturule aitamine rehabiliteerimise kaudu 

    

P   
Pikaajaliste töötute 
rehabiliteerimine 

2005-2009

 

70 000 80 000 80 000 80 000 80 000   vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Koostöövõrgustiku väljakujundamine töötute, ettevõtjate/tööandajate ja vallavalitsuse vahel

     

P   Infotöö töötute rehabiliteerimisel

 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

Ümber- ja täiendõppevõimaluste mitmekesistamine  

    

P   
Koostöö Jõgevamaa 
Omavalitsuste 
Aktiviseerimiskeskusega 

2005-2009

 

60 000 60 000 60 000 65 000 65 000   vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

Tervishoid 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 

Tegevusala 
klassi-

fikaator 
Tegevus Tegevuse 

aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Tervishoid 

  

Esmatasandi arstiabi kõigile valla elanikele 

    

Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse säilitamine piirkondades

     

P 

  

Jätkata valla perearstide 
kabinettide (Vaimastvere, 
Kuremaa, Laiuse) 
kommunaalkulude katmist  valla 
eelarvest 

2005-2009

 

40 000 50 000 50 000 50 000 60 000 250 000 vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

P 

  

Ravikindlustusega hõlmamata 
isikute ravikulude tagamine 
(vastavalt seadusele) 

2005-2009

 

55 000 55 000 60 000 60 000 70 000 300 000 vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

P   
Korraldada perearsti vastuvõtt 
Siimustis 

2006-2009

             

maavalitsus 0% maavalitsus 

  

Tõhus koostöö tervishoiu valdkonnas 
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Koostöö eriarstiabi kättesaadavuse tagamiseks

     
P     2005-2009

             
perearstid 0% 

perearstid, 
sotsiaalosakond 

  
Toimiv ennetustöö ja väärtustatud tervislikud eluviisid valla elanike hulgas 

    
Tervislike eluviiside propageerimine 

    
P   

Kampaaniate, teabepäevade 
toetamine 

2005-2009

             
vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    

Preventiivne töö uimastiennetuse valdkonnas, valmisolek probleemide jõudmisel valda

     

P   Informatsiooni vahendamine 2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Sotsiaalosakond 

    

P   Projektide toetamine 2005-2009

             

vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    

Kuremaa Tervisekeskuse väljaarendamine (spa-protseduurid ja valgusteraapia ning taastusravi) 

        

vt Turism ja puhkemajandus                     

    

Terviserajad asulatesse (või nende lähedusse), valla vaatamisväärsusi läbiv jalgrattarada 

        

vt Turism ja puhkemajandus                     

Korrakaitse ja turvalisus 
Valla eelarvest finantseeritav Tegevus-

suund 
Arengu-
eesmärk

 

Ülesanne

 

Tegevusala 
klassi-

fikaator 
Tegevus Tegevuse 

aeg  2005 2006 2007 2008 2009 

Tegevuse 
maksumus 

kokku 

Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%)

 

Teostaja 

Korrakaitse ja turvalisus 

  

Turvaline elukeskkond ja heal tasemel korrakaitse 

    

Koostöö Kaitseliidu, politseiga ja Jõgevamaa Kriisikomisjoniga

     

P   
Abipolitseinike töö täiendav 
tasustamine 

2005-2009

 

20 000 25 000 25 000 25 000 30 000 125 000 vallaeelarve 100%

 

Vallavalitsus 

    

Turvalisuse tagamine kriisiolukorras 

    

I   
Generaatorite soetamine asulate 
pumbajaamadesse 

2006-2007

   

60 000 60 000     120 000 vallaeelarve 100%

 

Majandusosakond 

    

Naabrivalve süsteemi väljaarendamine

     

P   
Infopäevade korraldamine 

2006-2009

             

vallaeelarve, 
maavalitsus 

80% Vallavalitsus 

    

Kiirusepiirangute suurendamine asulates, koolide ümbruses ja riskiohtlikkuse vähendamine

     

P 

  

Ettepanekute tegemine, 
tähelepanu juhtimine 

2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Vallavalitsus 

    

Majade numeratsiooni korrastamine ja nähtavuse parandamine

     

P     2005-2009

             

vallaeelarve, riik 10% Majandusosakond 

    

Külaliikumise soosimine ja arendamine, külaseltsi roll turvalise elukeskkonna loomisel 

    

P     2005-2009

             

vallaeelarve 100%

 

Vallavalitsus 

    

Preventiivne töö uimastiennetuse valdkonnas, valmisolek probleemide jõudmisel valda

     

P   vt Tervishoid                     
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Sotsiaalse kontrolli tugevdamine ja avalikkuse teavitamine takistamaks sõltuvusainete kättesaadavust alaealistele 

    
P     2005-2009

             
vallaeelarve 100%

 
Sotsiaalosakond 
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4.2 Arengukava elluviimine ja seire  

Jõgeva valla arengukava elluviimist korraldab Jõgeva Vallavalitsus valla tegevuskava 
kaudu. Tegevuskava näol on tegemist vallavalitsuse töövahendiga, mis on alus 
koostööle laiema avalikkusega sh valla kogukonnaga. Tegevuskavas on määratletud 
valla lähiaastate prioriteetsed tegevused ja projektid, mille elluviimist korraldab 
vallavalitsus ja mis on osaliselt või täiel määral rahastatud valla eelarvest. Lisaks 
vallaeelarvele, arvestatakse tegevuskava täiendavate finantseerimisallikatena ka Eesti 
riigieelarvest eraldatavaid finantstoetusi ning Eesti, välisriikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide abi- ja koostööprogrammidest (-fondidest), sh Euroopa Liidu 
struktuurifondid, saadavaid sihtfinantseeringuid, samuti erasektori 
kaasfinantseeringuid.  

Arengukava rakendamise seire ja ajakohastamine toimub iga-aastaselt, eelnedes 
Jõgeva valla järgneva aasta eelarve koostamisele. Vastavalt seadusandlusele, peab 
omavalitsuse arengukava ajakohastamine toimuma iga-aastaselt enne 1. oktoobrit. 
Arengukava ajakohastamise käigus aktualiseeritakse valla olukorda iseloomustavad 
faktandmed ning olukorrast tulenevad probleemipüstitused, hinnatakse arengukava 
elluviimise edukust, vajadusel täpsustades arengumudeli eesmärke ja ülesandeid. 
Seejärel seatakse järgneva aasta tegevusprioriteedid ning viiakse sisse muudatused 
valla tegevuskavas.                                   
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LISAD  

Lisa 1. Jõgeva valla arengustrateegia aastateks 2005-2013 ja tegevuskava 2005-
2009 koostamisest osavõtjad  

Jõgeva valla arengukava aastateks 2005-2013 ja tegevuskava aastateks 2005-
2009 koostamisest osavõtjad 

1 Kristi Adusan 36 Sirja Ohakas 
2 Terje Ahi 37 Heli Olesk 
3 Enn Angerjärv 38 Anne Oras 
4 Marje Hordo 39 Raul Orav 
5 Kaupo Ilmet 40 Ulvi Pint 
6 Margus Laanisto 41 Ergo Prave 
7 Väino Ling 42 Marika Prave 
8 Tarmo Link 43 Toomas Puss 
9 Terje Kaldma 44 Jana Pärn 
10

 

Saima Kalev 45 Kaja Pärn 
11

 

Gunnar Kell 46 Vello Pütsep 
12

 

Silvi Kerb 47 Raul Rääsk 
13

 

Raivo Kittus 48 Kristjan Sahtel 
14

 

Malle Koppa 49 Arvo Sakjas 
15

 

Reine Koppel 50 Ülle Sepp 
16

 

Alje Kopti 51 Liia Stamm 
17

 

Avo Korb 52 Ülle Sihver 
18

 

Vahur Kukk 53 Evi Taberland 
19

 

Jakob Kuld 54 Hele-Mall Teras 
20

 

Auli Kumel 55 Jaanus Teras 
21

 

Külli Kund 56 Evelin Tiitsaar 
22

 

Margus Laanisto 57 Maire Tobre 
23

 

Lea Laasik 58 Valli Tooming 
24

 

Uuno Laul 59 Matti Tsahkna 
25

 

Asta Leiten 60 Rita Tsernjavski 
26

 

Tarmo Link 61 Karin Tõns 
27

 

Vello Lukk 62 Rainis Uiga 
28

 

Monika Maasing 63 Raili Uustalu 
29

 

Margus Manguse 64 Andrei Vandler 
30

 

Juss Maurer 65 Ain Viik 
31

 

Silvia Moorits 66 Linda Viksi 
32

 

Virve Muser 67 Valli Villems 
33

 

Katrin Möllits 68 Aavo Välba 
34

 

Kalle Müürsepp 69 Anne Örd 
35

 

Tiiu Nettan 
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Lisa 2. Jõgeva valla arengukava jooniste ja tabelite loetelu  

Joonised Jõgeva valla arengukavas 
Joonis 1: Jõgeva valla kaart 
Joonis 2: Jõgeva valla rahvaarv aastatel 1989, 1995, 1999, 2005 
Joonis 3. Jõgeva valla iive 1997-2004 
Joonis 4. Jõgeva valla soolis-vanuseline koosseis 1999 ja 2005 
Joonis 5. Jõgeva Vallavolikogu struktuur 
Joonis 6. Jõgeva Vallavalitsuse struktuur 
Joonis 7. Jõgeva vallas registreeritud äriühingud, FIE-d, MTÜ-d ja SA-d 2004.a.  
Joonis 8. Jõgeva vallas loodud ettevõtted aastatel 1999-2004 
Joonis 9. Jõgeva valla ettevõtted majandussektorite lõikes 2002.a. 
Joonis 10. Jõgeva valla registreeritud töötud soo- ja vanusgruppide lõikes 2002-2004 
Joonis 11. Jõgeva valla töötu abiraha saajad soo- ja vanusgruppide lõikes 2002-2004 
Joonis 12. Õpilaste arv Jõgeva valla lasteaedades 2000-2004 
Joonis 13. Õpilaste arv Jõgeva valla üldhariduskoolides 2000-2004 
Joonis 14. Jõgeva valla koolide õpilaste arvu prognoos kuni 2010/11 õ-a 
Joonis 15. Jõgeva valla arengumudel 
Joonis 16. Jõgeva valla arengumudeli ülesehitus 
Joonis 17. Jõgeva valla tegevuskavas planeeritud investeeringute maht 2005-2009  

Tabelid Jõgeva valla arengukavas 
Tabel 1: Rahvaarv Jõgeva valla asulates 
Tabel 2: Jõgeva valla demograafiline tööturusurve indeks 2003.a. 
Tabel 3: Jõgeva valla rahvuslik kooslus 
Tabel 4. Jõgeva valla asutused ja osalusega äriühingud 
Tabel 5: Jõgeva valla tulud peamiste tululiikide kaupa 2001-2005 (tuh. krooni) 
Tabel 6: Jõgeva valla kulud eluvaldkondade lõikes 2001-2005 (tuh. krooni) 
Tabel 7: Jõgeva valla investeeringud eluvaldkondade lõikes 2001-2005 (tuh. krooni) 
Tabel 8: Jõgeva valla laenud ja kohustused 2005-2011 (tuh. krooni) 
Tabel 9: Jõgeva valla maareformi olukord seisuga 31.01.2005 
Tabel 10: Jõgeva valla suurimad ettevõtted töötajate arvult ja käibelt 2004.a. 
Tabel 11. Jõgeva valla keskmine brutokuupalk 2002-2004 (ESA) 
Tabel 12. Elamufond valla suuremates alevikes 
Tabel 13. Jõgeva valla teed 
Tabel 14. Jõgeva valla teehoiukulud ja investeeringud 2001-2004 
Tabel 15. Väljastatud ehitus- ja kasutusload 1999-2004 
Tabel 16. Tehtud ja planeeritud investeeringud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamiseks (tuh.kr) 
Tabel 17. Asulate torustikud ja puhastusseadmed 
Tabel 18. 2004.a. lõpuks Jõgeva vallas lokaalküttele üleviidud objektid ja kütteliik 
Tabel 19. Jõgeva valla lasteaedade pedagoogide haridustase 
Tabel 20. Jõgeva valla lasteaedade pedagoogide vanuseline struktuur 
Tabel 21. Õpilaste edasiõppimine peale põhikooli lõppu 
Tabel 22. Jõgeva valla koolide pedagoogide haridustase 
Tabel 23. Jõgeva valla koolide pedagoogide vanuseline struktuur 
Tabel 24. Valla õpilased Kiigemetsa koolis 2004/2005 õ-a  
Tabel 25. Huvitegevus valla koolide juures 
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Tabel 26. Jõgeva Muusikakoolis õppivad Jõgeva valla lapsed 
Tabel 27. Jõgeva Kunstikoolis õppivad Jõgeva valla lapsed 
Tabel 28. Jõgeva valla vabaõhuürituste peamised toimumiskohad 
Tabel 29. Valla raamatukogude lugejate, külastuste ja laenutuste statistika 2004.a. 
Tabel 30. Jõgeva valla spordiklubid 
Tabel 31. Jõgeva valla supluskohad 
Tabel 32. Jõgeva valla matka- ja loodusrajad 
Tabel 33. Jõgeva valla ajaloolised, kultuurilised ja looduslikud vaatamisväärsused 
Tabel 34. Toimetulekutoetuste arv ja maht  Jõgeva vallas aastatel 2000-2004 
Tabel 35. Toimetulekutoetust saanud perede jaotus 2001-2004 
Tabel 36. Toimetulekutoetust saanud pereliikmete arv sotsiaalse seisundi järgi 2001-
2004 
Tabel 37. Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused 
Tabel 38. Valla eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetus 
Tabel 39. Planeeritavad investeeringud tegevuskavas valdkonniti 2005-2009



   


