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1. METOODILINE SISSEJUHATUS 
 

1.1. Arengukava koostamise metoodika ja arengukava 
osad 

 
Käesolev Järva-Jaani valla arengukava: strateegia aastani 2023, tegevuskava 2015-2023 

on uuendatud arengukava. Nimetatud arengukava muutmise menetluse algatamine toimus 

Järva-Jaani Vallavolikogu 30. aprill 2015 nr 14 „Järva-Jaani valla arengukava aastateks 

2014-2023 ülevaatamine ja muutmise algatamine“ (juurde lisatud). 

 

Arengukava koostamisel on lähtutud Järva-Jaani Vallavolikogu 27.11.2008. a määrusest 

nr 18 „Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2009-2015 vastuvõtmine“, mida on 

muudetud Järva-Jaani Vallavolikogu 28.01.2010 määrusega nr 2 „Järva-Jaani valla 

arengukava 2009-2015 muutmine“, Järva-Jaani Vallavolikogu 29.09.2011 määrusega nr 

11 „Järva-Jaani valla arengukava 2009-2015 muutmine“, Järva-Jaani Vallavolikogu 

27.09.2012 määrusega nr 9 „Järva-Jaani valla arengukava muutmine“ ja Järva-Jaani 

Vallavolikogu 26.09.2013 määrusega nr 17 „Järva-Jaani valla arengukava muutmine“) 

ning arengukava koostamisel on lähtutud Järva-Jaani Vallavolikogu 19.12.2013 

määrusest nr 27 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise 

kord“. 

 

Järva-Jaani valla arengukava koostamise töövormideks olid algandmete ja dokumentide 

analüüs, töörühmade töökoosolekud, avalikud arutelud ning vallakodanike küsitlused. 

Tegevusi koordineeris ja kokkusaamiste tehnilise ettevalmistuse tagas majandusnõunik 

Mari Maltis 

 

Arengukava teksti koostas majandusnõunik Mari Maltis. Vallaeelarve prognoosi ja 

tegevuste rahalise mahu koostas pearaamatupidaja Kaja Reinberg 

 

Suur tänu kõigile Järva-Jaani valla arengukava töös osalenutele. 

 

Järva-Jaani valla arengukava koosneb eessõnast ja kuuest osast. Arengukava 

koostamisel on lähtutud strateegilise arendamise kontseptsioonist. 

 

Esimene osa sisaldab metoodilist sissejuhatust, milles kirjeldatakse lühidalt arengukava 

koostamise metoodikat ja kasutatavaid põhimõisteid. 

 

Teises osas on välja toodud Järva-Jaani valla olukorra ülevaade, mis sisaldab valla 

territooriumi, looduse, elanikkonna, majanduse, sotsiaalsfääri ja kohaliku omavalitsuse 

kirjeldust, hetkeseisu analüüsi ja võimalusi. On toodud välja põhilised probleemid ja 

arengueeldused. 

 

Kolmandas osas on täpsustatud valla arenguvisioonis esitatud tulevikupilt aastani 2023. 

Visioon kirjeldab Järva-Jaani valla elanikkonna, elukeskkonna, ettevõtluse ning valla 

juhtimise soovitavat olukorda 2023. aastaks. 

 

Neljandas osas kirjeldatakse Järva-Jaani valla strateegilise arendamise mudelit. 

Arengumudel on praeguse olukorra analüüsil põhinev ning visioonist ja püstitatud 
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eesmärkidest lähtuv terviklahend, mis sisaldab eesmärkide saavutamiseks täiendavate 

ülesannete lahendamise tegevuse kirjeldusi. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on ära 

toodud ülesanded, mille põhjal on koostatud tegevuskava 2015-2023. 

 

Viiendas osa käsitleb Järva-Jaani valla arengukava seoseid Järva maakonna 

arengustrateegia jt. arengudokumentidega ning planeeringutega. 

 

 

Arengukava koostamise juures on kasutatud valla ametiasutuse hallatavate asutuste ja 

valdkondlikke arengukavasid: 

1. Järva-Jaani valla Terviseprofiil; 

2. Järva-Jaani valla puhkemajanduse arengukava; 

3. Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2017; 

4. Noorsootöö kvaliteedi enesehindamise kokkuvõte 2013; 

5. Lasteaed Jaanilill arengukava aastateks 2014-2018; 

6. Järva-Jaani valla energeetika arengukava. 

 

 

1.2. Arengukavas kasutatud põhimõisted 
 
Põhimõisteid kasutatakse samas tähenduses nagu need on kasutusel käsiraamatus 

“Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise soovitused”, mille autor on Rivo 

Noorkõiv. Rahvastiku- ja tööjõualades mõisted on kasutusel samas tähenduses, kui neid 

kasutab Statistikaamet (www.stat.ee). 

 

Arengukava - arengustrateegiast lähtuv omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu 

eesmärke määratlev ja elluviimise võimalusi kavandav seadusandlik dokument. 

 

Arengustrateegia - omavalitsuses kokkulepitud eesmärkide saavutamise üldine 

teostustee, mis arvestab omavalitsuse tugevaid ja nõrku külgi ning väliskeskkonnast 

tulenevaid võimalusi ja ohtusid; üldjuhul lähtub visioonist. 

 

Kant ehk paikkond - sotsiaalne ja kultuuriline asustuse algkooslus, millel on ühine 

"meie tunne", ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile "oma". 

 

Säästev areng - areng, mis tagab nii praeguse kui tulevikus inimesi rahuldava 

elukeskkonna ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt 

kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades. 

 

SWOT-analüüs - meetod protsessi, nähtuse, olukorra vms eri külgede analüüsiks. 

Tuleneb ingliskeelsete sõnade strengths (tugevused), weaknesses (nõrkused), 

opportunities (võimalused), threats (ohud) algustähtedest. 

 

Tegevus - investeering, töö vms, mis on vajalik teha/sooritada püstitatud ülesande 

täitmiseks, tegevuse kirjeldamisel määratakse teostamise aeg, maksumus, finantseerimise 

allikas ja vastutaja. 

 

Tegevuskava - loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mis on vaja täita 

püstitatud eesmärkide saavutamiseks. 

 

http://www.stat.ee/
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Visioon - tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada ning mille nimel tehakse 

jõupingutusi. 

 

Tööstusküla - maa-ala, kus paiknevad erinevad tööstusettevõtted. 

 

Üldplaneering - planeering, mis koostatakse valla territooriumi kohta ja mille üheks 

olulisemaks ülesandeks on valla territoriaalmajandusliku arengu põhisuundade 

kavandamine. Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele. 

 

Konsultant - isik, kes annab sõltumatut ja erapooletut nõu ja osutab sõltumatut abi. 

 

2. JÄRVA-JAANI VALD AASTAL 2015: SEISUND, 
PROBLEEMID, ARENGUEELDUSED 
 
2.1. Asend, üldiseloomustus ja administratiivne jaotus 
 

Järva-Jaani vald asub Järvamaa kirdeosas. Valda läbib Piibe mnt (Jägala-Tartu). Järvamaa 

valdadest on piirinaabriteks Ambla, Albu, Roosna-Alliku, Kareda ja Koeru vallad, Lääne-

Virumaa valdadest Tamsalu ja Väike-Maarja vallad. 

 

Järva-Jaani valla territooriumi suurus on 125,54 km², moodustades 5% Järvamaa 

pindalast. Valla maksimaalne ulatus põhjast lõunasse on 14,6 km, läänest itta 16,3 km.  

 

Seisuga 01.01.2015 elab Järva-Jaani vallas 1613 elanikku. Rahvastiku tihedus on 12,8 

inimest/km
2
. Valla arengu seisukohalt on territoorium hetkel piisav, kuid napib 

inimressursi. Lähimad linnad: Tamsalu 21 km, Paide 30 km ja Tapa 35 km kaugusel. 
 
Tabel 1. Järva-Jaani valla keskuse kaugused suurematest linnadest 

 Tallinn Tartu Viljandi Paide Pärnu Rakvere 

Järva-

Jaani 

100 km 100 km 85 km 30 km 130 km 50 km 

Allikas: www.statistik.ee 

 

Vald paikneb tervikuna Pandivere veekaitsealal, Pandivere kõrgustiku lõunaserval 

absoluutkõrgusel 85 kuni 115 m ning Pärnu jõe valgalal. Valla territooriumil on valdavalt 

tegemist lainja moreentasandikuga, mullad on suhteliselt viljakad. Vetevõrk on hõre, 

valla territooriumil asub kaks suuremat tehisjärve: Järva-Jaani tehisjärv (5,8 ha) ja Karinu 

tehisjärv (8,5 ha). Vallas esineb palju karstialasid ja ajutisi karstijärvi: Kagavere-

Kuksema karstiala, Kuksema suur kurisu, Jalgsema järv ja karstivormid. 

 

Üle viiendiku valla territooriumist on kaetud metsaga, Eesti keskmise metsasusega 

võrreldes (ligikaudu 50%) on metsaalade osatähtsus suhteliselt väike, see tuleneb 

kultuuristatud maade suurest osatähtsusest. Sood ja rabad ei hõlma valla territooriumist 

suurt osa. Valla territooriumil paiknevad kruusa-, liiva- ning lubjakivivarud, mis on 

osaliselt ka kasutusel. 

 

Valla territooriumil paikneb 9 küla: Jalalõpe, Jalgsema, Kagavere, Karinu, Kuksema, 

Metsla, Metstaguse, Ramma ning Seliküla ja Järva-Jaani alev, mis on valla halduskeskus 

ja siin elab 01.01.2015. seisuga 1058 inimest, see on 65,6% valla elanikest. 

http://www.statistik.ee/
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2.2. Rahvastik ja asustus 
Eesti rahvastikuregistri andmetel elab seisuga 01.01.2015. a Järva-Jaani vallas 1613 

elanikku. Järvamaa valdadest on Järva-Jaani vald rahvaarvult kuuendal kohal. 

 
Tabel 2. Järva-Jaani valla olulisemate andmete võrdlustabel 

Arengunäitaja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Järva-Jaani 

vallas 

registreeritud 

elanike arv 

 

1734 

 

1721 

 

1698 

 

1679 

 

1634 

 

1613 

2. Õpilaste arv 

Järva-Jaani 

Gümnaasiumis 

206 207 205 

(päev)+32 

(õhtu) 

204+23 193+23 186+27 

 

Järva maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu kohaselt on Järva-Jaani vald 

jagatud 3 kandiks: Järva-Jaani, Jalgsema ja Karinu. Järva-Jaani kanti kuuluvad Järva-

Jaani alev, Kuksema küla, Kagavere küla, Jalalõpe küla, Metstaguse küla, Jalgsema kanti 

kuuluvad Seliküla küla ja Jalgsema küla ning Karinu kanti Karinu küla, Ramma küla ja 

Metsla küla  

 
Tabel 3. Rahvaarv külades arengukava koostamise ajal:  

Kant, 

alevik/küla 

01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 Aastane 

muutus 

Jalalõpe 31 30 24 28 28 27 -1 

Järva-Jaani 1085 1089 1089 1083 1067 1058 -9 

Kagavere 28 28 30 35 35 33 -2 

Kuksema 96 91 88 91 87 84 -3 

Metstaguse 80 82 79 71 58 59 +1 

Karinu 236 233 230 216 215 207 - 8 

Ramma 29 25 23 21 15 12 -3 

Metsla 48 47 45 44 46 47 +1 

Seliküla 18 19 15 17 15 14 -1 

Jalgsema 76 72 69 64 59 63 +4 

Määramata 7 5 6 9 9 9 0 

KOKKU 1734 1721 1698 1679 1634 1613 - 21 

 

 

 

 Järva-Jaani kant  
 

Karinu kant 

 
Jalgsema kant 

 

 

 

 



 8 

 
Tabel 4. Elanike liikumine 2014. a. 

 Kokku 

2013 

Kokku 

2014 

Võrdlus 

13/14  

Sündis 16 10 -6 

Suri 25 22 +3 

Saabus 43 40 -3 

Lahkus 78 49 +29 

KOKKU -44 -21 +23 
 

2014.a oli valla elanike arvu kahanemine võrreldes eelnevate aastatega väiksem. Vallast 

lahkunud inimestest asusid 16 elama Harjumaale (Tallinn ja lähiümbrus) ja 14 Soome. 

Sisserände peamiseks pidurdavaks teguriks on vaba rahuldava kvaliteediga elamispinna 

puudus ja korterelamute ehituse puudumine. Ka pole viimastel aastatel oluliselt juurde 

tulnud uusi töökohti. 

 

Järva-Jaani vallas elanikkonnast 65,8 % on tööealisi. 

Töötuid Järva-Jaani vallas seisuga 01.01.2015 on registreeritud 33. 
 

Tööealiste meeste osatähtsus ületab tööealiste naiste osatähtsuse, viimane on tingitud 

suures osas naiste madalama pensionipiiriga meestega võrreldes. Teiseks oluliseks 

teguriks on noorte naiste suurem väljaränd vallast võrreldes meestega. Osalt samadel 

põhjustel, aga suures osas ka meeste lühema eluea tõttu ületab pensionieas naiste 

osatähtsus pensionieas meeste osatähtsuse rohkem kui kahekordselt. Järva-Jaani valla 

rahvuslik koosseis on olnud läbi aegade sarnase struktuuriga: enamus elanikest on 

eestlased, vaid umbes 2,5% valla kodanikest on muust rahvusest.  

 

Rahvastiku jaotus Järva-Jaani vallas protsentides: mehi 50,3% ja  naisi 49,7%. 

01.01.2015. a andmetel oli 0 – 15. aastaste protsent 15,6% ja pensioniealisi oli 21,1%.  

 
Tabel 5: Elanikud 01.01.2015 soolis-vanuseline jaotus 

Vanuserühm Mehed Naised Kokku 

0-7 61 45 106 

8-15 68 77 145 

16-25 105 88 193 

26-35 125 88 213 

36-50 180 120 300 

51-65 157 159 316 

66-75 62 125 187 

76-85 44 65 109 

üle 86 9 35 44 

KOKKU 811 802 1613 
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2.3. Kohalik omavalitsus 
2.3.1. Valla juhtimine, eelarve ja arengu rahastamine 
 

Järva-Jaani valla tähtsus ja mõju ulatus on kihelkondade aegse ajaga teatud mõttes 

vähenenud. Järva-Jaani kihelkonna piirid olid praeguste vallapiiridega võrreldes märksa 

laiemad, ulatudes Roosna-Allikult Tamsaluni. Kihelkonna keskuseks oli Järva-Jaani alev. 

Siiski ületab alevi mõju ka praegu valla piire, ulatudes peamiselt naabervaldadesse. Järva-

Jaani alev kuulub elanike arvult Järvamaa suuremate asulate hulka. Ometigi ei kuulu alev 

riiklikult määratud tõmbekeskuste hulka. 

 

Omavalitsusliku staatuse sai Järva-Jaani vald 26. septembril 1991. aastal. 

 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele teostub kohalik omavalitsus 

demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu 

küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel. Valla hääleõiguslike elanike poolt 

valitud esinduskoguks on Järva-Jaani Vallavolikogu. 

 

Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel 16. oktoobril 2013 kandideeris Järva-Jaani 

Vallavolikogu 13 kohale 41 kandidaati. Esindatud olid Eesti Reformierakond, Erakond 

Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond,  

Valimisliit „Järva-Jaani Heaks” ja üksikkandidaat. Valimistel pääsesid volikokku 

Valimisliidu „Järva- Jaani Heaks” (8), Isamaa ja Res Publica Liidu (2), Reformierakonna 

(2) ja Keskerakonna (1) liikmed. 

 

Viimasel valimistel oli õigus osaleda 1317 vallaelanikul. Valimisaktiivsus oli suhteliselt 

kõrge, osales 748 elaniku ehk 56,8 % valimisnimekirjadesse kantud isikutest, olles 

suhteliselt samal tasemel vabariigi keskmisega, mis oli 58%. 

 

Järva-Jaani Vallavolikogul on 13 liiget ja 6 alatist komisjoni. Vallavolikogu 

ainupädevuses on valla eelarve vastuvõtmine ja muutmine, kohalike maksude ja 

soodustuste korra kehtestamine, toetuste andmise ja teenuste osutamise korra 

kehtestamine, valla arengukava vastuvõtmine ja muutmine, laenude ja varaliste 

kohustuste võtmine, valla poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, vallavanema valimine 

ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamine. 

 

Vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgani - Järva-Jaani Vallavalitsuse - korraldada 

on kõik kohaliku elu küsimused: sotsiaalabi ja teenused ning vanurite hoolekanne, 

haridus ja noorsootöö, kultuuri ja sporditegevus, elamu ja kommunaalmajandus, heakord, 

veevarustus ja kanalisatsioon, vallasisene ühistransport, valla teede ja tänavate 

korrashoid, territoriaalplaneerimine. 

 

Järva-Jaani Vallavalitsuses on 5 liiget, sh vallavanem ja 4 liiget, kellest 2 on samaaegselt 

teenistuses valla ametiasutuses ametnikena (abivallavanem ja sotsiaal- ja haridusnõunik) 

ja kaks ei kuulu valla ametiasutuse teenistujate koosseisu. Lisaks vallavalitsuse liikmetele 

on Järva-Jaani valla ametiasutuses teenistuses 6 ametnikku ja 2 töötajat. 
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Tabel 6. Järva-Jaani valla kohaliku omavalitsuse struktuur 

 

 
Munitsipaalasutused - valla eelarvest finantseeritakse 6 valla ametiasutuse hallatavat 

asutust: Järva-Jaani Raamatukogu, Karinu Raamatukogu, Järva-Jaani Gümnaasium, 

Järva-Jaani Lasteaed Jaanilill, Järva-Jaani Kultuurimaja ja Järva-Jaani Valla Avatud 

Noortekeskus. 

 

Osalus ja liikmelisus: 

Vald on 100% osanik 1 äriühingus, so Järva-Jaani Teenus OÜ. 
 

Tabel 7. Järva-Jaani valla (kaas)omandis olevad ettevõtted, sihtasutused, liikmelisus 

Nimi Osalus Osutatav teenus 

OÜ Järva-Jaani Teenus 100 % veevarustus- ja 

kanalisatsioon, haljastus 

AS Järvamaa Haigla 5,5 % Raviteenus 

AS Väätsa Prügila 6,1 % jäätmekäitluse teenus 

MTÜ Järvamaa Liige transpordi korraldamine 

abivallavanem 

vallavanem 

Vallavalitsuse 

liikmed 

vallavalitsuse liige 

VOLIKOGU 

VALLAVALITSUS 

VALLAVANEM 

PEA- 

RAAMATUPIDAJA 

RAAMATUPIDAJA- 

ÖKONOMIST 

vallavalitsuse liige 

RAAMATUPIDAJA 

SOTSIAAL- JA 

HARIDUSNÕUNIK 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

ABIVALLAVANEM 

SEKRETÄRI ABI 
MAJANDUS- 

NÕUNIK 

VALLASEKRETÄR 

maaelukomisjon 

Haridus- ja 

kultuurikomisjon 

sotsiaalkomisjon 

keskkonnakomisjon 

eelarve- ja 

majanduskomisjon 

revisjonikomisjon 

KESKKONNA-

NÕUNIK 

SOTSIAALHOOL-

DUSTÖÖTAJA 

KORISTAJA 
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Ühistranspordikeskus Järvamaa maakonnaliinidel 

MTÜ Kesk- Eesti 

Jäätmehoolduskeskus 

Liige jäätmekäitluse teenus 

MTÜ Eesti Avatud 

Noortekeskuste Ühendus 

Liige Noorsootöö korraldamine 

Järvamaa Omavalitsuste 

Liit 

Liige KOV koostöö 

koordineerimine 

SA Kesk-Eesti 

Noortekeskus 

Liige noorsootöö tegevuse 

arendamine 

MTÜ Eesti Mõisakoolide 

Ühendus 

Liige Haridustöö edendamine 

Eesti Maaomavalitsuste 

Liit 

Liige koordineerib 

maaomavalitsuste 

ühistegevust 

MTÜ Järva Arengu 

Partnerid 

Liige kohaliku elu parandamine 

SA Piibe Koolid Liige Täiendkoolituse 

korraldamine 

 

Koostöösuhted: Kohaliku omavalitsuse funktsioonide efektiivne täitmine eeldab sageli 

koostööd vallas tegutsevate ettevõtete ja mittetulundusühingutega. Ühiste huvide 

koostöökokkulepe on sõlmitud EELK Järva-Jaani Ristija Johannese Kogudusega. 

Koostöölepingud on sõlmitud MTÜ Järva-Jaani Tuletõrjeseltsiga pääste- ja 

tuleohutustööde läbiviimiseks, MTÜ Jaanilaiaga sotsiaalsete ühistegevuste 

korraldamiseks, MTÜ Türi-Tamsalu Matkateega vanale raudteetammile matkatee 

rajamiseks ja sealsete tegevuste korraldamiseks. 

 

Samuti tõstab kohaliku omavalitsuse arenguvõimet koostöö teiste kohalike 

omavalitsustega riigis ja üle riigipiiride. Järva-Jaani vald on Järvamaa Omavalitsuste 

Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu liige. Sõpruslepingud on sõlmitud Soomes asuva 

Kokkola linnaga. 

 

Järva-Jaani valla jaoks on oluline koostöö Järvamaa naabervaldadega: Koeru, Kareda, 

Roosna-Alliku ja Ambla. Samuti naabritega Lääne-Virumaalt: Tamsalu ja Väike-Maarja 

valdadega. 

 

Järva-Jaani vald kuulub MTÜ Järva Arengu Partnerid piirkonna LEADER gruppi. 

 

2.3.2. Eelarve 
2015. aastal on Järva-Jaani valla eelarve suurimaks tuluallikaks maksutulud 49%,  sellele 

järgnevad eraldised riigieelarve toetusfondidest 41%. Üksikisiku tulumaks moodustab 

44% ning maamaks 5% valla eelarvelistest maksutuludest. Valla kulutustest moodustab 

suurima osa haridus 47%, kultuur ja sport 11% ning valitsemissektori kulud 14%. 
 

Tabel 8. Järva-Jaani vallaeelarve 2010 - 2015 

Eelarve tulud 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

       
Füüsilise isiku 

tulumaks 

583294 626898 655 292 712 857 777 265 796 355 

Maamaks 80440 78216 79300 73400 83 600 84 000 
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Kaupade ja teenuste 

müük 

129477 105983 117472 130979 120455 125 957 

Materiaalsete ja 

immateriaalsete 

varade 

müük 

7978 3425 3000 10000 3000 6000 

Tulud varadelt 68148 74099 108800 73648 72006 53 500 

Toetused 689072 106156

3 

959958 873740 667684 734 457 

Muud tulud 3387 5060 4155 - 1000 - 

Rahaline jääk 148676 122643 100000 128905 117972 185 026 

KOKKU TULUD 171047

2 

207788

7 

2027977 2003529 1842982 1 800 

269 

 

Üksikisiku tulumaks on ka tulevikus vallale olulisim tuluallikas. Prognoosid näitavad, et 

see püsib.  
 

Tabel 9. Üksikisiku tulumaksu prognoos 2013-2017 (tuhat eurot) 

2013 2014 2015 2016 2017 

712857 777265 810051 825 882 850658 

 
Valdkondlike kulude osakaal eelarvest 

 2009 

täitmine 

kroon 

2010 

täitmine  

kroon 

2011  

Täitmine 

eurod 

2012 

täitmine 

2013  

täitmine 

2014 

täitmine 

2015 

Eelarve kulude 

kogumaht 

29 126 758 31 

323445 

2 398 890  2 081 

782  

1 970 940 2 029 838 2 075 295 

Eelarve kulud 

elaniku kohta 

16 373 18 064 1141  1226  1160 1258 1287 

Valitsemiskulude 

osakaal 

14,6% 9,97% 12,1% 10,51 % 12,24% 12,23% 13,15% 

Hariduskulude 

osakaal 

49,2% 43,5% 46,6% 47,08 % 44,32% 42,83% 46,70% 

Kultuuri- ja 

spordikulude 

osakaal 

10,4% 8,6% 8,5% 22,82 % 8,08% 9,79% 10,84% 

 

2.3.3. Finantskohustused 
 
Tabel 10. Järva-Jaani  valla finantskohustuste maksegraafik seisuga 11.09. 2014 

Aasta `15 `16 ´17 `18 ´19 ´20 `21 `22 `23 

laenumakse 

kokku 7673 70023 69075 68151 67225 66310 65374 64447 63522 

Intressimakse 7673 6997 6049 5125 4199 3284 2348 1421 496 

Põhiosamakse 21008 63026 63026 63026 63026 63026 63026 63026 63026 

Laenukohus-

tuste jääk 

aasta lõpus 

509464 446437 383411 320384 257358 194331 131305 68278 0 
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2.4. Ettevõtlus  
2014. aastal olid suurimad tööandjad lisaks valla ametiasutuse hallatavatele asutustele 

põllumajandusega tegelevad osaühingud OÜ Karinu PM, OÜ Metstaguse Agro ja OÜ 

Paistevälja, toiduainete tootmisega tegelev AS E-Piim Tootmine (Järva-Jaani meierei) 

ning puitmajasid tootev Arctic Finland House OÜ. Valla tugevuseks on erinevates 

valdkondades tegutsevate tööandjate rohkus. 

 
Tabel 11. Ettevõtted vallas 

vorm Lisandus 

2014 

KOKKU  

Aktsiaseltsid 0 1 

FIE 3 52 

Usaldusühing 0 1 

Tulundusühistu 0 2 

osaühing 12 85 

MTÜ 4 40 

sihtasutus 0 2 

 

Suurim eksportija Järva-Jaani vallas protsentuaalselt oma toodangust on OÜ Arctic 

Finland House, kes ekspordib keskmiselt 99% oma toodangust. Sihtturud asuvad nii 

Lääne-Euroopas kui ka Jaapanis. Tegemist on kiiresti areneva ettevõttega, kus hetkel 

töötab ca 40 töötajat. 

Vallas tegutseb Järva-Jaanis Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu, mis koondab 

hoiustajaid ja laenuvõtjaid ka väljastpoolt valda. Kuna suurtest kommertspankadest on 

maapiirkondadesse laenude saamine raske ning Hoiu-laenuühistu tegeleb ka väikelaenude 

andmisega, siis on nimetatud asutusel ka regionaalarenduslik roll.  

 

Maavaradest kaevandatakse vallas hetkel Karinul lubjakivi. Sealsest lubjakivimaardlast 

kaevandatud lubjakivist veetakse suurem osa edasiseks töötlemiseks Rakke 

lubjatehasesse.  

 

Viimastel aastatel ei ole ühistute tegevuses suuri muudatusi toimunud, suurenenud on 

siiski  spetsialiseerumine. Reaalse põllumajandussaaduste tootmisega tegeleb vallas ca 10 

talu, mille kasutuses on ca 500 hektarit künnimaad ja ca 300 hektarit rohumaad. 

Talunikud tegelevad samuti peamiselt piimakarja, aga ka vilja ja rapsi kasvatamisega. 

Vallas on ka ravimtaimede ja aiaviljadele kasvatamisele spetsialiseerunud talusid. Seega 

on täheldatav alternatiivse põllumajanduse tekkimine.  
 

Vallas on eeldused puhkemajanduse ja turismi arendamiseks, selleks on olemas nii 

agraarkultuuriline-ajalooline miljöö kui looduslikud eeldused. Üheks eelduseks 

puhkemajanduse ja turismi arendamisel on valda läbiv Piibe maantee, mis kuulutati 2001.  

aastal maanteed ümbritsevate omavalitsuste koostöö tulemusena “Suveteeks”. Järva- 

Jaanis asuvad mitmed väga omanäolised muuseumid, mis on tuntud kaugele üle valla 

piiride. Valla potentsiaalseteks külalisteks ja turistideks on vallast läbisõitjad, looduse-, 

kultuuri-, ja ajaloohuviliste inimeste väiksemad grupid eelkõige Eestist, aga ka 
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välismaalt. Turismi ja puhkemajanduse osatähtsust ei saa valla arengus kindlasti 

ületähtsustada, kuid valla huvides on olemasolev potentsiaal maksimaalselt ära kasutada.  

 

Kohaliku sisetarbimise väike maht on seadnud piirid teenuste arengule. 

Järva-Jaani valla peamiseks tööstus- ja toidukauplusteks on Järva Tarbijate Ühistule 

kuuluv AjaO kauplus ja OG Elektra AS Grossi kauplus. 

Järva-Jaani vallas tuntakse puudust kvaliteetsetest teenindusettevõtetest (kingsepp, 

õmbleja jne). Toitlustusteenust pakub FIE Laili Lomp Söögituba. 

 

Koondhinnang valdkonnale: 
Järva-Jaani valla majandustegevuse ja ettevõtluse tugevad küljed on: 

* logistiliselt hea asukoht; 

* väljaarenenud piimandus – ja puidutööstusettevõtted; 

* viljakas põllumaa; 

* ettevõtluseks vaba maa olemasolu. 

 

Nõrgad küljed: 

* noorte väljaränne 

* vabade elamispindade puudus 

* elanike väike arv 

* oskustööjõu puudumine  

 

Võimalused 

Piirkonna rahvastiku püsimiseks ja ettevõtluse arenguks on tarvilik olemasolevate elanike 

siiajäämiseks vajalike tingimuste tagamine ja loomine, aga ka elanike ja tööjõu 

sissetoomine. Puuduseks on vaba elamispinna puudus, mis tingiks tööjõu sisserände, 

seetõttu on kergem ettevõtetel, kel on vähene tööjõuvajadus. Edaspidiseks prioriteediks 

peab saama elamispindade ehituse käivitamine. 

Ettevõtluse raames saab tugevusena välja tuua võimaluse rakendada hooajalist tööjõudu 

kasutades ära ümberkaudseid kutseõppeasutusi. Samuti on ettevõtetel võimalik koostöö 

õppeasutusega praktikantide suunal. Selliselt valda noorte inimeste toomine tutvustab 

Järva-Jaani võimalusi potentsiaalsetele elanikele. 

Kohaliku omavalitsuse võimalusena nähakse eelkõige ettevõtluse arenguks tingimuste 

loomist ja ettevõtluse, nii tööstusliku tootmise kui teenindussfääri arendamist, sh väike ja 

pereettevõtluse aktiviseerimist, kasutades eesmärkide saavutamiseks Euroopa Liidu 

struktuurivahendite. 
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2.5. Kohaliku omavalitsuse haldusala valdkonnad 
2.5.1. Maakasutus 
Järva-Jaani valla kogupindala on 12 755 ha, millest valdav osa on tasane. Valla maadest 

moodustab 32% metsamaa ning 54% haritav maa. 

Sarnaselt Kesk-Eestile ja Järvamaale on põllumajandus vallas olnud läbi aegade tähtsal 

kohal. Suuremad põllumajandustootjad on kohalikele omanikele kuuluvad 

põllumajandusettevõtted, nende kasutuses on maid järgnevalt: 

OÜ Karinu PM  2300 ha 

OÜ Metstaguse Agro  1900 ha 

OÜ Paistevälja  1700 ha 

 

Vaatamata maareformile ja elavale kinnistute müügile on säilitatud endiste suurte 

põllumassiivide ühtne kasutamine. 

Järva-Jaani valla ärimaad on koondunud Järva-Jaani alevisse, kuid tootmismaad, 

põhiliselt põllumajanduslikud asuvad ka külades. Suuremate arengueeldustega tootmis- ja 

ärimaad paiknevad Järva-Jaani alevi ümbruses. 

Eraldi probleemiks on lagunevad kasutamata hooned, mis vähendavad mitmete 

piirkondade miljööväärtust. 

 
Tabel 12. Valla maaliikide osatähtsus (seisuga 31. detsember 2014). 

Maa liigid Pindala, ha % 

Metsamaa 3996,6 32% 

Haritav maa 6793,31 54% 

Looduslik rohumaa 854,1 7% 

Õuemaa 242,75  2% 

Muu maa (hoonete alune maa, sood, 

veed, teed jm.) 

568,32 5% 

 

Valla arengu seisukohalt on oluline taotleda riigilt maad munitsipaalmaaks, et saaks maid 

kasutada arendustegevuseks. LISA 7.1 - Taotletavate munitsipaalmaade nimekiri. 

 
Tabel 13. Omandireformi käik valla korralduste alusel (seisuga 01.aprill 2012) 

Maa liik Katastriükste 

arv 

pindala (ha) 

Tagastatud maa 413 4470 

Asendatud maa - - 

Ostueesõigusega erastamine 482 3542 

Vabade maade erastamine 42 418 

Piiratud enampakkumisega 18 106 

Avaliku enampakkumisega 40 435 

Munitsipaalmaaks jätmine 85 147 

Riigi maaks jätmine 161 2412 

Vabapõllumajandusmaale 

kasutusvalduste seadmine 

61 1102 

Korteriomandite seadmine 31 13 

KOKKU 1288 12645 
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Valikud ja võimalused 

Järva-Jaani valla soodne asukoht annab teatud potentsiaali uute ettevõtete tekkeks. 

Kohaliku  omavalitsuse ülesandeks jääb aktiivne ettevõtjate toetamine ja maade müük 

soodsamatel tingimustel. Maade munitsipaalomandisse taotlemine riigilt. 

 

 

2.5.2. Tehniline infrastruktuur  
Teedevõrgustik 

 
Tabel 14. Järva-Jaani valla teedevõrgustiku struktuur 

 

 
Järva-Jaani valda läbib 10 riigimaanteed: 

Tugimaantee: Tartu – Jõgeva – Aravete nr 39 

Kohalikud riigimaanteed:  Jalalõpe – Rava  nr 15119 

    Roosna-Alliku – Järva-Jaani  nr 15120 

    Järva-Jaani – Pikevere – Ebavere  nr 15127 

    Järva-Jaani – Tamsalu – Kullenga  nr 15128 

    Seidla – Järva-Jaani  nr 15143 

    Jootme – Koeru nr 15151 

    Peetri – Järva-Jaani  nr 15153 

    Järva-Jaani – Kodasema nr 15154 

    Kagavere – Illevere nr  15190 

 

2014. a liiklusloenduse tulemuse põhjal (Maanteeamet 2014) on keskmine ööpäevaringne 

liiklussagedus riigiteedel alljärgnev: T-39 (Tartu–Jõgeva–Aravete) Koeru – Järva-Jaani 

lõigul 888 autot ja Järva-Jaani – Aravete lõigul 737 autot ööpäevas. Võrreldes 2013. a on 

liiklussagedus veidi vähenenud. Teistel kohalikel riigimaanteedel on liiklussagedus 

väiksem. Lisaks valda läbivatele riigimaanteedele on Järva-Jaani vallas veel 107,42 km 

vallasiseseid teid ja tänavaid. Riigiteid hooldavad Järva-Jaani vallas Maanteeameti Ida 

regioon. Alevisiseste teede hooldamise ja lumetõrjega tegeleb valla 100%-lise osalusega 

ettevõte, Järva-Jaani Teenus OÜ, ning väljaspool aelvit vastavalt hanketulemustele teised 

äriettevõtted. Kruusakattega teed suunduvad Järva-Jaani alevist Roosna-Alliku valda 

Kodasemale ja Esnasse, Albu valda Seidlasse (ristub seal Pärnu-Rakvere maanteega). 

Karinu külast suundub kruusakattega tee Koeru alevikku. Tihedam teedevõrk on 

Kuksema ja Karinu piirkonnas, hõredam teedevõrk asub Jalgsema piirkonnas. 

 

Probleemid: 

- vajadus täiendavate ühendusteede järgi; 

- remonditavate teede hulk aastas väike; 

Riigiteed 

69,69 km 

Kohalik tee 

107,42 km 

Metsateed 

1,65 km 

Eramaanteed 

6,21 km 

Järva-Jaani vallas teid 

kokku 177,11 km 
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- kergliiklusteede puudumine; 

- külavaheteed vajavad remonti. 
 

Valikud ja võimalused 

Valda läbivatest maanteedest on eelkõige turismipotentsiaali poolest oluline Piibe 

maantee, mis läbib Järva-Jaani alevit ning mida mööda on Järva-Jaani alevil hea 

ühendus Koeru alevikuga. Alevist kulgevad suuremad kõvakattega teed veel Kareda valla 

keskusesse Peetris, Roosna-Allikule (ristub seal Pärnu-Rakvere maanteega), Tamsallu ja  

läbi Karinu Väike-Maarjasse või Rakverre. 

Kõik valla teed on kruusa- või pinnasekattega ning teede olukord on kohati väga halb.  

Tähtsamad valla teed vajavad tolmuvaba katet. Järva-Jaani alevi tänavad on enamuses 

mustkattega ja normaalses seisukorras. Järva-Jaani alevis puuduvad aga turvalised 

kergliiklusteed. Laste kooli -ja lasteaiateeks on ohtlikud elava liiklusega tänavad. 
 

Ühistransport 

Vallasisest transporti korraldab vallavalitsus, lahendades külaelanike, õpilaste ja 

lasteaialaste transpordi kooliperioodil. Järva-Jaani vallale pakub ühistranspordi teenust 

MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus, asutatud 01.11.2000.a Järva Maavalitsuse ja kõigi 

Järvamaa omavalitsuste poolt. MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskuse ülesandeks on 

Järvamaa maakonnaliinidel ühistranspordi korraldamine. 

 

Järva-Jaanist väljub buss Tallinna iga päev 1 korra, Rakverre iga päev 2 korda, Paidesse 4 

korda päevas, v.a nädalavahetusel, Koeru 2 korda päevas, Tamsallu korra päevas, Tapale 

E,N korra päevas, Väike-Maarja K,R korra päevas, Roosna-Allikule 2 korda päevas. 

 

Järva-Jaanist väljub buss valla küladesse: Karinule 2 korda päevas, Rammale korra 

päevas, v.a nädalavahetus ja Jalgsemale 2 korda päevas, v.a nädalavahetus. 

 

Vallas tegutsevatel põllumajandusühistutel on töötajate transpordiks käigus oma bussid. 

Samuti sõidab hommikuti vallasisene koolilastebuss, mis viib lapsed kooli Kuksemalt, 

Metstaguselt, Selikülast. Kuna ühistranspordi korraldamine on kulukas ettevõtmine, ei 

suudeta valla poolt korraldada transporti kõigis külades. 

 

Probleemid 

 reaalsete reisijate vähesus 

 järjest hõrenev bussiliiklus 

 transpordi võimaluste puudumine olulistesse asulatesse (Tartu, Aegviidu) 

 

Võimalused 

Koostöös Järvamaa Ühistranspordi keskusega tuleb üle vaadata ka väikekülade 

transpordi võimalused suurematesse asulatesse. Ühtlustada erinevate ümberistumist 

tingivate ühistranspordivahendite väljumis- ja saabumisajad nt. buss ei välju enne kui 

rong on saabunud. Võimalusel tihendada Aegviidu- suunalist bussiliiklust, et inimesed 

saaksid sealt edasi rongiga Tallinna. 

 

2.5.3. Kommunaalmajandus 
 

Järva-Jaani alevis on 20, Karinul 5, Metstagusel 2, Jalgsemal 2 ja Kuksemal 3 kortermaja. 

Ükski korterelamu ei ole tervikuna tühjaks jäänud, tühjad on üksikud korterid. Järva-Jaani 

alevis on kõigis korterelamutes läbi viidud korteriühistute moodustamise koosolekud ning 
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alevis on asutatud üksteist korteriühistut. Karinu, Metstaguse,  Jalgsema ja Kuksema 

korterelamutes ei ole ühistuid loodud. 

 

2014.a on vallas erastamata 16 korterit, mida kasutatakse õpetajate ja vallatöötajate 

eluruumidena ning vähekindlustatud peredele üüripindadena. Elamumajanduse ja 

kommunaalteenuste osutamisega tegelevad Järva-Jaani Teenus OÜ ja Avoterm OÜ. 

 

Perspektiivseid pereelamu maid Järva-Jaani alevis on ette nähtud ka valla 

üldplaneeringus.  
 
Tabel 15. Järva-Jaani valla elamute jaotus asulate kaupa 

Küla Kokku Korterelamud Elamud 
Jalalõpe 17  17 

Jalgsema 46 2 44 

Järva-Jaani alev 308 19 289 

Kagavere  23  23 

Karinu  88 5 83 

Kuksema  58 3 55 

Metsla  36  36 

Metstaguse  21 2 19 

Ramma 22  22 

Seliküla 18  18 

 

Probleemiks on vaba elamufondi puudumine. Suureks probleemiks on sotsiaalkorterite ja 

munitsipaalkorterite puudus, mida oleks võimalik noortele peredele välja üürida. 

Mugavusteta majades olev valla elamufond vananeb ja laguneb. Järva-Jaani alevi vee- ja 

kanalisatsioonitrassid on uuendatud 2011. aastal, kuid majades uuendamata. 

 

Võimalused ja valikud 

Järva-Jaani valla elamumaad on planeeritud Järva-Jaani alevisse, Karinule, 

Metstagusele, Jalgsemale. Uute elamumaade kavandamisel tuleb ette näha nende 

varustamist vee- ja kanalisatsioonivõrguga ja ühendusteede rajamist. 

Korrastada tuleb majade tähistus ja üldine viidamajandus valla territooriumil.  

Uute korrusmajade rajamine on otstarbekas tiheasustusalale, Järva-Jaanis on 

määratletud üldplaneeringuga see ala alevisse. 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks jääb ka uute korteriühistute tekke soodustamine ja 

toetamine. 

Elamupiirkondade arengut saab kohalik omavalitsus toetada infrastruktuuride rajamise 

ja soodsa hinnaga kruntide pakkumise abil. 

 

Vesi ja kanalisatsioon 

Järva-Jaani alevi veevajaduse rahuldamiseks hinnati 2005.a ordoviitsiumi veekompleksi 

põhjavee tarbevaru 1200 m³/ööpäevas kehtivusega kuni aastani 2033, mille vältel peab 

kasutatav põhjavesi säilitama oma head omadused ning vastama joogivee 

kvaliteedinõuetele. Ordoviitsiumi veekompleksi põhjavee tarbevaru on kindlustatud 

loodusliku varuga. Ühisveevarustuse neli puurkaevu (nr 8355, 8357, 8358, 8360) ja E–

Piim tootmine AS Järva-Jaani meiereile kuuluv puurkaev (8354) on hea tootlikkusega ja 

veepinna survetaseme alandused on väikesed. Järva-Jaani alevi summaarsest veevõtust 

90% kasutab E–Piim tootmine AS ja ainult 10% – alevi ühisveevarustus. 

 

Valdav osa alevi vee- ja kanalisatsioonitorustikest on ehitatud 1980-ndatel aastatel ning 

põhjalikult rekonstrueeritud 2004. ja 2011. aastal. 2011. aastal ehitati lisaks 
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rekonstrueeritavatele torustikele ka täiesti uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud, mille 

tulemusena loodi kõigile alevi kinnistu omanikele võimalus liituda ühisvee- ja 

kanalisatsioonivõrguga. 

 

Karinu ja Jalgsema korterelamutes on olemas vesi ja kanalisatsioon, Metstaguse ja 

Kuksema korterelamutes on vesi. Järva-Jaani valla ühisveevärki ja kanalisatsiooni haldab 

Järva-Jaani Teenus OÜ. Soojamajandust haldab Avoterm OÜ. Alevis on üks  

reoveepuhasti, mis avati 2004. a ja rekonstrueeriti 2010. a ja mille tegevust opereerib E-

Piim tootmine AS. 2008. a valmis Karinu küla reoveepuhasti ja 2014. aastal alustati 

Karinu küla vee- ja kanalisatsioonitrassdie uuendamisega. Teistes külades 

puhastusseadmed puuduvad. Paljud valla individuaalelamutest on kanalisatsioonita. 

 

2008. aastal rajati KIK-i toetusel Järva-Jaani alevisse keskkonnajaam. 

 

Võimalused 

Vajalik on ette võtta meetmed külade elanike tervise kaitseks ja rekonstrueerida 

ühisveevärk. Vald on liitunud Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskavaga, 

mille käigus korrastatakse valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-süsteem. 

 

 

Soojamajandus 

Keskkütte teenust pakub 2003. aasta sügisest Avoterm OÜ, mille põlevkiviõlil töötav 

keskkatlamaja kütab alevis 6 korterelamut. Katlamaja on viidud täisautomaatikale, nii et 

ühtegi püsitöötajat ei ole. Majadele on paigaldatud soojasõlmed, mis mõõdavad 

konkreetsele majale antud soojuse hulka. Ümber ehitati ka trasside kulgemine - maa peal 

olnud trassid viidi maa alla, et vähendada soojakulu. 

 

Suurem osa valla elamutest on puitküttel ja kivisöel olevad individuaalelamud. Järva-

Jaani lasteaeda Jaanilill köetakse elektriga. 

E-Piim tootmine AS katlamaja varustab soojaga ka Järva-Jaani Gümnaasiumi. Suurem 

osa valla ettevõtetest kütavad end ise. Järva-Jaani kultuurimaja on maaküttel, vallamaja 

köetakse elektriga. Alevis asuval raamatukogu ruumides on elektriküte. Olemasolevad 

soojatrassid on välja ehitatud valdavalt 1980. aastatel. 

 

Elekter ja side 

Vallal on olemas põhjalikku uuendamist vajav energeetika arengukava, mida saab võtta 

kui ühte osa valla arengukavast. 

Valla territooriumil elektrifitseerimata eluhooneid ei ole. Elektriliinid ja alajaamad on 

vallas amortiseerunud. Eesti Energia AS tegeleb nende järk-järgulise uuendamise ja 

ümbervahetamisega.  

 

Tänavavalgustus 

Tänavavalgustus on olemas Järva-Jaani alevis, Karinul, Kuksemal ja Jalgsemal. Valla 

ülesandeks on tänavavalgustuse korraldamine ja korrashoid. 2005. aastal uuendati 

tänavavalgustust Järvamaa omavalitsuste ühisprojektiga. Tänavavalgustust haldab OÜ 

Järva-Jaani Teenus. 

 

Munitsipaalhoonete ja –rajatiste olukord 

Järva-Jaani valla allasutuste munitsipaalhoonete üldine seisund on rahuldav, oluliselt on 

peale rekonstrueerimist ja juurdeehituse valmimist paranenud lasteaia hoone seisund. CO2 
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saastekvootide müügi programmi raames tehtud kütte- ja soojustuse rekonstrueeri-

mistööde tulemusena paranes oluliselt koolimaja ja kultuurimaja olukord. Haljasalade ja 

parkide hooldamist teostab Järva-Jaani Teenus OÜ. 

 

 

 

Võimalused 

2003. aasta juunis kinnitas volikogu "Energeetika arengukava", mis on aluseks 

edaspidiste investeeringute tegemistel. Järgneval arenguperioodil on eesmärgiks 

munitsipaalhoonete energiasäästlikkuse suurendamine sh soojuskadude vähendamine 

hoonetes ja trassides. Munitsipaalasutustes on vajalik teostada energiaauditid. 

Investeerimisel valla infrastruktuuri, ettevõtetesse, elamumajandusse jne tuleb kasutada 

võimalikult energiasäästlikke tehnoloogiaid. Munitsipaalhoonetes vajavad elektrisüs-

teemid rekonstrueerimist ja uute vastu väljavahetamist. 

 

2.5.4. Keskkonnakaitse 

Metsamajandus 
Põllumaa kõrval on vallas teiseks oluliseks ressursiks metsamaa. Metsamaad on Järva-

Jaani vallas 4110 ha. Järva-Jaani valla riigimetsad kuuluvad juulist 2008 RMK Järvamaa 

metskonna alla. RMK halduses on valla territooriumil 930 ha, riigile kuuluvaid 

reservmetsi 241 ha, erametsi 2919 ha, valla omanduses 20 ha. 

  

Era ja riigimetsades teostatavate lageraiete ja metsauuendustööde järelvalvet teostab 

keskkonnaamet. Positiivne on metsauuendustööde pidev kasv, mille on tekitanud 

hästitöötav toetuste mehhanism. Kasvanud on maaomanike teadlikus. Järva-Jaani metsad 

kuuluvad Järvamaa Jahindusklubi piirkonda. 

Probleeme tekitab puude ladestamine teede äärde ja ladestusplatside korrastamine ning 

metsamasinate poolt lõhutud teed. Metsamajanduses valmistab raskusi ilma omaniku 

loata võõrale maale ladestusplatside tegemine. 

 

Võimalused 
Metsamaade rohkus võimaldab tegeleda jahipidamisega. Metsade optimaalseks 

majandamiseks tuleb ulukite arvukus hoida tasakaalus. 

 

Haljastus ja heakord 
Üldise heakorra tagamisel lähtutakse Järva-Jaani Vallavolikogu poolt kehtestatud „Järva-

Jaani valla korra eeskirjadest“. Haljasalade ja parkide hooldamise eest vastutab vallale 

kuuluv kommunaalettevõte Järva-Jaani Teenus OÜ. Haljastuse ja heakorraga valdkonnas 

on probleemid seoses platsidega, mis ei olegi kellegi omad. Samuti leidub majaomanikke, 

kes on  hoolimatud oma krundi ja selle ümbruse suhtes. Leidub ka niitmata teeäärseid 

alasid, mille niitmist peaks teostama Maanteeamet. 

 

Valla ilusaimate majavalduste ning tootmishoonete väljaselgitamiseks on Järva-Jaani 

vallas korraldatud koostöös Maavalitsusega iga-aastaset heakorra konkurssi „Kaunis Eesti 

kodu.” Lisaks esitab Järva-Jaani Vallavalitsus Maavalitsusele iga aasta mastivimplite 

kandidaate. 

 

Karinu kaksikjärve ja Järva-Jaani tehisjärve seisukorda on lähemalt uuritud ja leitud, et 

neil järvedel võiks olla mitu funktsiooni: looduskaitseline ja loodusõpradele mõeldud 

funktsioon ning puhkemajanduslik funktsioon. Viimase kasuks räägib Järva-Jaani 
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tehisjärvele tehtud detailplaneering 2002. a, milles pole unustatud järve ökobioloogilist 

keskkonda. 2011. a koostas projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS Järva-Jaani tehisjärve 

saneerimise projekti koos keskkonnamõju eksperthinnanguga. 

 

Alevi ja järveäärsete avalike käimlate väljanägemine on aegade jooksul käest ära läinud 

ning vajavad uuendamist. 

Looduslikud tingimused 
Järva-Jaani vald asub Pandivere kõrgustiku lõunaserval, kus maapinna absoluutne kõrgus 

muutub 85 kuni 115 m, Järva-Jaani alevis – 90–108 meetrini. Ala on valdavalt 

laugjaskünkliku moreenireljeefiga. Moreenküngaste kõrgus on 5–10 m ja need koosnevad 

rähksest saviliivast ja liivsavist. Moreenküngaste vahele jäävad nõod ja lohud. Järva-Jaani 

alevist idasse levivad oosid ja künklik sandurala. Sandursetted koosnevad 

jämedateralisest liivast, graveliitliivast ja kruusast, nende lamamis levib moreen. Alevist 

läände jääb madalsooala, mille turba paksus on kuni 3 m. Turbakihi all levivad 

jääjärvelised savikad setted. Kvaternaarisetete paksus Järva-Jaani ümbruses muutub 1–17 

m, keskmiselt on 2–5 m, Järva-Jaani alevi lõuna- ja põhjapoolsel alal on 5–15 m, alevi 

keskel – 2–3 m. 

  

Vald on rikas lubjakivi poolest, suuremad varud on Karinu ja Metsla leiukohas. 

Metstaguse leiukohta ei loeta oma varude vähesuse tõttu perspektiivikaks. Karinu 

lubjakivikaevandusest viiakse lubjakivi Rakke lubjatehasesse. 

 

Valla territooriumil olevad kruusliivad on kohaliku tähtsusega, kuid olulised valla 

omatarbe ja Järva maakonna rahuldamiseks.  

  

Järva-Jaani alevi ja ümbruse geoloogilises läbilõikes esinevad järgmised kivimid: 

- kristalse aluskorra graniit, gneiss; 

- Vendi lademe liivakivi-savi; 

- Kambriumi ladestu liivakivi-savi-aleuroliit; 

- Ordoviitsiumi ladestu lubjakivi-mergel-dolomiit; 

- Siluri ladestu lubjakivi-mergel-dolomiit. 

 

Järva-Jaani vallas säilitatavad ja kaitstavad loodusobjektid on:  

Pargid 

 Karinu park  
 Kuksema kabelipark  
 Kuksema pargi põlispuud 
  

Üksikobjektid 

 Karinu ohvrikivi (Orjakivi ehk Katkukivi)  
 Raama künnapuu  
 Jalgsema kahevennakask  
 Kaitsealused liigid - harivesilik (Jalgsema, Metsla, Metstaguse, Kuksema), 

rabakonn (Jalgsema, Kuksema) 

 Kultusekivid 
 

Hoiualad: 

 Jalgsema hoiuala 
 

Valla hooldatavad pargid:  
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Kuksema park  

Kuksema kabelipark 

Pastoraadi park 

Võllaste park 

Kase park 

Lehise park 

Hekialuse park 

Orina park 

Kasekopli 

Karinu tiigipark 

Järva-Jaani Järve puhkeala  

Karinu Järvestiku puhkeala 

Nõlvapealse puhkeala 

 

Kalmistud: 

Kirikaia 

Tornialuse kalmistu 

Metsakalmistu 

  

Soovituslikud uued looduskaitsealad Järva-Jaani vallas:  

         Kagavere-Kuksema vaheline karstiala 

         Kuksema suur kurisu 

         Metsla suur kurisu 

         Jalgsema järv ja karstivormid 

         Õpetajate allikas 

         Rabajärved Kasekoplis 

  

Järva-Jaani vallas on 4 maardlat. Maardlate kogupindala on üle 475 hektari. Üleriigilise 

tähtsusega on Karinu lubjakivimaardla, Metsla lubjakivimaardla ning kohaliku tähtsusega 

Ällimäe kruusamaardla, Jalgsema karjäär. 

Jäätmekäitlus ja loodushoid 

Jäätmemajandusega seotud tingimusi jäätmete kogumisel, veol, hoidmisel, 

taaskasutamisel ja kõrvaldamisel reguleerivad Järva-Jaani vallas järgmised õigusaktid: 

         Jäätmeseadus 
         Järva-Jaani valla jäätmekava aastateks 2009 – 2014 
         Järva-Jaani valla jäätmehoolduseeskiri 

  

Jäätmehooldusalase koostöö edendamiseks kuulub Järva-Jaani koos teiste 

omavalitsustega MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusesse. 

  

Järva-Jaani valla territooriumil ametlikult jäätmete kõrvaldamist ei toimu. Mitteametlikult 

põletatakse haljasalade hooldusel tekkinud jäätmeid ning ladestatakse segaolmejäätmeid 

selleks mitte ettenähtud kohtadesse. Järva-Jaani vallast kogutud segaolmejäätmed 

ladestatakse keskkonnanõuetele vastavalt AS Väätsa Prügila prügilas. 

 

2008. aasta märtsist toimub Järva-Jaani valla haldusterritooriumil korraldatud 

jäätmevedu. 
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Järva-Jaani alevis Kase tn 5 avati 29. detsembril 2008 keskkonnajaam, kus toimub ohtlike 

jäätmete, elektri- ja elektroonikajäätmete, suuregabariidiliste jäätmete ja vanade 

sõiduautorehvide vastu võtmine elanikelt. Keskkonnajaama ehitamist finantseeris SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ning jaama opereerib AS Väätsa Prügila.  

 

Alates 01.01.2008 rakendus sortimata olmejäätmete prügilasse ladestamise keeld, mis 

tähendab, et elanikkonnal tuleb olmeprügi sortida. Pakendijäätmete kogumiseks on 

paigaldatud kogumiskonteinerid: Järva-Jaani alevis (5 tk), Karinu külas (1 tk), 

Metstaguse külas (1 tk), Jalgsema külas (1 tk), Kuksema külas (1 tk), Kagavere külas (1 

tk), Metsla külas (1 tk) ja Jalalõpe külas (1 tk). 

Järva-Jaani Vallavalitsus korraldab koostöös MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega 

vähemalt kord aastas ohtlike- ja elektroonikajäätmete kogumisringi. Ohtlike jäätmete 

üleandmine kogumissüsteemile peaks eraisikutele olema tasuta. 

Reoveesette käitlemisvõimalusteks on ehitatud välja Järva-Jaani alevi reoveepuhasti 

juures kompostimisväljak. Süsteem peaks võimaldama teiste piirkonna puhastite ja 

eramajapidamiste reoveesetet töödelda ning kompostida koos teiste orgaaniliste 

jäätmetega (haljastusjäätmed). 

  

On olemas eraldi konteinerid plast-, klaas- ja papptaara jäätmete jaoks. Järva-Jaani vallas 

ühtegi tegutsevat prügilat pole.  

  

Jäätmekäitluse ühe suure osana on KIK-i abiga valmis saanud reoveepuhasti ehitamine, 

mis valmis 2000. aasta suvel. 2008. a lõpul valmis Karinu reoveepuhasti, mille 

ehitamiseks saadi toetust KIK-ist. 

  

Probleeme tekitab kortermajades lemmikloomade rohkus. Koerte ja kasside pidamist 

reguleerib Järva-Jaani Vallavolikogu poolt kehtestatud „Järva-Jaani valla korra 

eeskirjad,“ millest tulenevalt on loomaomanik kohustatud tagama koera märgistamise 

tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldava mikrokiibiga ning koer peab olema 

registreeritud Järva-Jaani valla lemmikloomade registris. 

Võimalused 

Tuleviku perspektiiviks on Järva-Jaani alevi heakorra üldprojekti koostamine. Plaanis on 

korrastada Järva-Jaani alevis Õpetaja allikas ning Järva-Jaani kraav (algus E-piima 

juures, lõpp järve ääres). 

Võllastele on plaanis rajada virgestus- ja tervisekeskus ning vallas soovitakse jätkata 

parkide korrastamisega. Plaanis on arendada ka Türi-Tamsalu Matkateed. 

Järva-Jaani valla jäätmehoolduse arendamine toimub läbi MTÜ Kesk-Eesti 

Jäätmehoolduskeskuse. Puudust tuntakse ehitusjäätmete kogumisvõimalustest okste-

lehtede komposteerimiskohast. 

KOV ülesandeks jääb ka elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine, jäätmehoolduse 

korraldus ja jäätmekäitlusnõuete sidumine ehitus ja tegevuslubadega. 

Jätkata tuleb heakorrakonkurssi ning toetada külaseltse heakorra tegevustes. 

2.5.5. Haridus ja noorsootöö 

Valla hariduselu suunab kohaliku omavalitsuse tasemel vallavolikogu haridus- ja 

kultuurikomisjon. Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri koosseisu kuuluvad hariduse 

valdkonda kureeriv sotsiaal- ja haridusnõunik, kultuuri, spordi ja noorsootöövaldkonda 

kureeriv vallavanem. 
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Munitsipaalasutustena töötavad Järva-Jaani lasteaed Jaanilill ja Järva-Jaani Gümnaasium 

ja Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakond, mis on vastavalt alushariduse, 

põhihariduse ja keskhariduse ning täiskasvanute õppeks kujundatud asutused. Järva-Jaani 

vallas täiskasvanutele suunatud täiendõpet ega -koolitust ei toimu, kuid 

täiskasvanuhariduse kui ühe hariduse valdkonna süstemaatiline arendamine ja sellesse 

panustamine peab olema üks lähimatest tegevussuundadest ning selleks loodi Ambla 

vallaga ühine sihtasutus Piibe Koolid  

Valla hariduse arengut suunavad Järva-Jaani lasteaed Jaanilill arengukava ja Järva-Jaani 

Gümnaasiumi arengukava. 

 

Alusharidus 

Järva-Jaani lasteaed Jaanilill 
Järva-Jaani lasteaias Jaanilill käib (10.09.2015 seisuga) 65 last, töötab neli aiarühma 

ja sõimerühm. 

  

Õppetöö lasteaias toimub üldõpetuse põhimõtetel. Lasteaial on oma õppekava, mille 

üheks olulisemaks suunaks on mänguline õppe, tähtsal kohal õppekavas on loodus. Järva-

Jaani lasteaia arengukavas on tugevusena esile toodud töövõimeline ja 

motiveeritud  personal: pedagoogiline kaader (12 in.), neist viiel kõrgem haridus, viiel 

pedagoogiline keskeriharidus ja kaks on asunud jätkama õpinguid erialase kõrghariduse 

omandamiseks. Esile tuuakse head mängu- ja õpikeskkonda. Erivajadustega lastele 

võimaldatakse koht tavarühmas ja lastega tegeleb lisaks õpetajatele eripedagoog. 

Lasteaias peetakse mitmeid traditsioonilisi üritusi: Volbripäeva ja -öö tähistamine, 

suusakuninga ja -kuninganna väljaselgitamine, laste suvelaager.  

Materiaaltehniline baas: 
Lasteaed asub spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud hoones (1970.a) Järva-Jaani alevis. 2011. a 

sügisel valmis lasteaia juurdeehitus. Juurdeehituse käigus valmis avar saal ja moodustati 

juurde uus rühm. Terve maja renoveeriti väliselt. Renoveeriti ka kogu maja küttesüsteem. 

Lasteaial on piirdeaiaga varustatud territoorium. Lasteaia õueala on piisavalt suur ja 

kaunis. Õuealal on puidust tähistustega õppe- ja loodusrada. Laste käsutuses on ka 2007. 

sügisel lasteaia töötajate initsiatiivil ja tööjõuga valminud laste kelgumägi. 2011. a suvel 

täiendati õueala atraktsioone. Oluliseks õuesõpe kohaks on lasteaia matkarada, mis asub 

tehisjärve ääres rabas. 

 

Nõrkus.  Lasteaiamööbel on osaliselt (kolm rühma) soetatud maja algusaegadest, mis 

vajab väljavahetamist. Lasteaia vana osa siseruumid vajavad renoveerimist. Uuendamist 

vajavad küttesüsteemid, sest olemasolev elektriküte muutub elektrihindade tõustes järjest 

kallimaks.  

 

Võimalused 
Peamiseks väljakutseks alushariduse arendamisel on mõtestatud ja loovat tegutsemist 

võimaldav ning lapse individuaalsust toetav õpi- ja kasvukeskkonnaga asutuse 

arendamine. 

Kohalik omavalitsus saab tagada nõuetele vastavad olme- ja töötingimused. 

Järva-Jaani lasteaia Jaanilill 2014-2018. a arengukavas nähakse lasteasutuste 

prioriteetsemate suundadena õppekasvatustöö kõrge kvaliteedi tagamist, traditsioonide 

hoidmist ja väärtustamist ning tähelepanu pööramist koostööle kõigi osapooltega. 

 

JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUM 
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Munitsipaalkool ja õpilaste arv 

Järva-Jaani Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks Järva-Jaani valla 

elanikele: Karinu küla, Jalgsema küla, Seliküla küla, Jalalõpe küla, Kuksema küla, 

Kagavere küla, Metsla küla, Metstaguse küla, Ramma küla ja Järva-Jaani alev (tabel 16). 

Samas õpib koolis kaheksa Tamsalu valla last, Kareda vallast üks õpilane, Albu vallast 

kaks last. Kaugõppes ulatub piirkond nii Lõuna-Eesti valdadesse kui ka Lääne-

Virumaale, kuid ka Järva-Jaani elanikest õpib siin 6 õpilast ja väljaspoolt 12 õpilast. 
 
Tabel 16. Õpilaste haaratus piirkonniti (seisuga 10.09.2015) 

Küla Õpilaste arv 

põhikool 

Õpilaste arv 

gümnaasium 

Kokku  Kaugõppe- 

Osakonnas 

Jalalõpe 1 - 1  

Jalgsema 3 1 4  

Karinu 17 5 22 - 

Kuksema 9 - 9 - 

Metsla 5 1 6 - 

Metstaguse 2 1 3 - 

Ramma 1 - 1 - 

Seliküla 3 - 3 - 

Kagavere 1 - 1 - 

Järva-Jaani 103 15 118 6 

KOKKU 145 23 168 6 

 
Tabel 17. Õpilaste arv  Järva-Jaani koolis väljastpoolt Järva-Jaani valda 10.09.2015 

Päevaõppes Kokku päevaõppes Kokku kaugõppes 

Tamsalu vald 8  

Kareda vald 1 1 

Tapa vald  2 

Paide linn  2 

Albu vald 2 1 

Ambla vald  1 

Väike-Maarja vald  1 

Valgamaa Helme vald  1 

Koeru  2 

Nõo vald  1 

KOKKU 11 12 

 

10.09.2015. a seisuga oli kooli nimekirjas päevaõppes 179 ja kaugõppes 18 õpilast, kokku  

197 õpilast.  Võttes aluseks hetkeolukorra analüüsi valla registris olevate õpilaste ja 2015. 

aastal koolis õppivate õpilaste järgi, saab esitada prognoosi kuni aastani 2019/2020. 

õppeaastani. 
 
Tabel 18: Õpilaste arv koolis õppeaastati  

Õppe- 

Aasta 

I kl I ka II ka III ka Põhi- 

kool 

X 

klass 

Güm

naa-

sium 

Kaug-

õpe 

Kokku 

õpi-

lasi 

õpi-

lasi 

õpi-

lasi 

õpi-

lasi 

õpi-

lasi 

õpi-

lasi 

õpi-

lasi 

õpi-

lasi 

Õpilasi 
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Kooli lõpetajad 

Kooli lõpetajatest on paljud jätkanud oma haridusteed kõrgkoolides, kuid on mindud ka 

kutsekoolidesse, kui valitud eriala nõuab keskharidust. Kooli lõpetajate arvud viimaste 

aastate lõikes on toodud tabelis 19  
 

Tabel 19. Kooli lõpetajad 
Õppeaasta I klass 

(05.09) 

Põhikooli 

(9. kl) 

lõpetas 

PÕ/KÕ 

X kl 

tuli 

Langes 

välja/ 

lahkus 

Güm-

naasiumi 

kursused 

lõpetas 

Sai lõpu-

tunnistu-

se 

PÕ 

Sai lõpu-

tunnistu- 

se 

KÕ 

2011/12 21 15/2 12 3 9 9+ 

1varem 

lõp 

10 

 

2012/13 16 27/3 11 2 9 9+ 

1varem 

lõp 

9 

 

2013/14 21 17/- 10 2/1 10 10 

 

5 

 

2014/15 17 19/- 12 - 8 8 4 

 

Õppe-kasvatustöö korraldus 

Järva-Jaani Gümnaasium on keskharidust andev õppeastutus, kus on võimalik valida  

lisaks kohustuslikele õppeainetele veel valikõppeaineid. Koolis on tegeldud kodu-

uurimuslike töödega juba 2000. aastast ning tulemused on olnud head nii maakonnas kui 

ka vabariigis. Uurimiskursus on õppekava kohustuslik osa, mis lõpeb koolieksamiga. 

Kool teeb koostööd ka Järvamaa Kutsehariduskeskusega, et õpetada kutsesuunale 

„Arvutid ja arvutivõrgud“ iseloomulikke õppeaineid. Koolis on võimalik saada kogenud 

õpetajate käe alla autoõpetust, mille tulemusena saab autojuhi B-kategooria. 

Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakonnas on võimalik õppida koolikohustusliku ea 

ületanud õpilastel mittestatsionaarses õppevormis, kus suur osa kohustuslikust õppekavast 

tuleb omandada iseseisvalt. Koolipäevad kaugõppeosakonnas on esmaspäev, teisipäev ja 

kolmapäev alates kella 17st. 

Gümnaasiumiõpilastele võimaldatakse tasuta töövihikud ja lõunasöök.  

 

Pedagoogiline personal 

2015/2016 õppeaastal töötab Järva-Jaani Gümnaasiumis 25 pedagoogi, kelle andmed on 

kantud EHISe andmebaasi, sh ka kooli direktor ja õppealajuhataja. Lisaks neile on 

pedagoogilise personali hulgas veel 5 inimest: pikapäevarühma kasvataja, huvijuht, 

2013/14 21 62 53 50 165 10 29 24 218 

2014/15 17 52 62 45 159 12 27 20 206 

2015/16 21 56 61 38 155 7 26 18 199* 

2016/17 16 53 55 52 160 7 27 20 207 

2017/18 10 37 51 56 144 10 24 20 188 

2018/19 16 42 56 59 157 7 24 20 201 

2019/20 17 43 43 55 141 15 32 20 193 
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õppesõidu õpetaja, kaks eripedagoogi ja sotsiaalpedagoog, kelle andmeid  EHISe 

andmebaasis ei ole. 

 

Materiaaltehniline baas 

Praegune koolihoone valmis 1940, juurdeehitus 1968. a 2012. a uuendati hoone fasaad. 

Renoveeritud on endine Orina mõisavalitseja maja (1860) poiste tööõpetuse klassiks 

(2002) ning II korrus aulaks (2008). Kõik klassid õpivad ühes hoones, kehalise kasvatuse 

tunnid toimuvad endise kutsekooli võimlas, mis asub koolihoonest 200 m kaugusel ja 

kodundustunnid toimuvad Orina mõisa peahoones kodundusklassis. 

2011. aastal valmis arvutiklassi juurdeehitus, mille tulemusena lisandus arvutiklassis 24 

töökohta, kuid käesolevaks ajaks on sinna toodud kasutatud arvutid õppe teostamiseks 

töökõlbmatud. Kõik õppeklassid on varustatud laeprojektoritega, mis tänapäevase 

õpetamisprotsessi juures on väga vajalikud. Koolis on ka üks interaktiivse tahvliga klass.  

Renoveerimine on pooleli keemia- ja füüsikaklassis, jätkatakse klasside sisustamist uue 

mööbliga. Lõunapoolsed klassid on sügisel ja kevadperioodil hädas 

sundsventilatsioonisüsteemi puudumisest tingitud õhupuudusega. 

Renoveerimist vajavad ka garderoob, kunsti- ja käsitööklass, raamatukogu ning 

kodundusklass mõisas, poiste tööõpetuse klass vajab puru- ja tolmuimureid (tsntraalset 

aspiratsioonisüsteemi). 

Kooli arvutipark vahetati välja 2014. aasta sügisel ning on laienenud võimalused digiõppe 

korraldamiseks. 

Alustatud on Orina mõisa renoveerimistöödega koostöös muuseumiga (MTÜ Järva-Jaani 

Muuseum on moodustatud kooli juurde), kes on esitanud taotlusi projektidest raha 

saamiseks. Paigaldatud on keskküttesüsteem ja osaliselt elektrisüsteem, välja on ehitatud  

tualettruumid. 

 

Huvitegevus  

Järva-Jaanis on hea kultuuriline taust ning traditsioonid, mis toetavad ka õpilaste arengut 

ja nende vaba aja veetmist. Nii on aastakümneid tegeldud liikumisrühmades tantsimisega 

(kultuurimajas), mis päädib kevadise suure peoga. 

Gümnaasiumis toimivad mitmed huviringid - mudilaskoor, tütarlastekoor, solistide ring, 

näitering, loodussõbrad, meisterdamine, poiste puutöö, sõnakunst, algklasside rahvatants, 

ning mitmed spordiringid. 

Õpilaste huviringide töö tulemusena korraldatakse esinemisi, kontserte, näitusi, käiakse 

võistlustel. Laulukoorid on laulnud end alati vabariiklikele laulupidudele. Osa lapsi käib 

Koeru muusikakoolis. Huviringides osaleb keskmiselt 70% õpilastest.  

Koolielu mitmekesistamiseks viiakse läbi mitmeid traditsioonilisi üritusi (üle 15 

õppeaastas), mis aegade jooksul on muutunud või leidnud uuenenud lähenemist. Nii on 

jõuluball on olnud traditsiooniks VII- XII klasside õpilastele 2001. aastast alates, samast 

ajast on juurde tulnud kooliolümpiamängud. Kuna kooli põhiülesanne on läbi õppe-

kasvatustöö aidata kaasa õpilase arengule, siis korraldatakse ka ainealaseid ja õpilase 

silmaringi avardavaid üritusi kohtudes tuntud inimestega, mängides mälumänge või 

osaledes erinevates projektides. 

Õpilased osalevad maakondlikel aineolümpiaadidel, mitmesugustel aine- ja 

spordivõistlustel. 

 

Sport 

Järva-Jaani Gümnaasium on tervisedendav kool 2009. aastast, mis aitab kujundada 

õpilastes tervislikke eluviise. Lisaks õppekavas ettenähtud inimeseõpetuse ja kehalise 
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kasvatuse tundidele korraldatakse üle aasta kooliolümpiamänge alates 2001. aastast, 

matka-, sprdi- ja orienteerumispäevi.  

Kooli võimlas tegutsevad heal tasemel spordiringid (jalgpall, saalihoki,  maadlus, 

sangpomm, taipoks). Nii jalgpallis kui ka raskejõustikus on õpilaste poolt saavutatud 

mitmeid häid kohti ja turniirivõite.  

Kehalise kasvatuse õpetajad on käinud õpilastega väljas maakondlikel võistlustel 

tuletõrjespordis, rahvajooksudel, jalgpallivõistlustel, sisekergejõustiku võistlustel. Laste 

võimekus sportida on aasta-aastalt nõrgenenud ning soov spordivõistlustel osalemiseks 

kahanenud, seetõttu ei ole ka tulemused just kõige paremad.  

Spordi arengut laiemalt on valla mastaabis mõnevõrra pidurdanud kohaliku spordielu 

edendaja puudumine. Samuti ei ole vallas korralikku staadionit. 

 

Koostöö 

Kooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu. Koostööd on tehtud nelja kooliga 

(Tsirguliina ja Luunja keskkooli, Puhja ja Järva-Jaani Gümnaasium), mille eesmärgiks on 

õpilasesinduste ühine koolitamine, õpetajate ja koolijuhtide kogemuste vahetamine ning 

lahtiste tundide külastamine ja ühisprojektide elluviimine. Õpilasesindus tegutseb 

huvialajuhi suunamisel, kuid neil tuleks aktiivsemalt sekkuda koolielu korraldamisse ning 

näidata algatust ka vallaelu noortepärasemaks kujundamisel. 

2005. aastast kuulub kool Eesti Mõisakoolide Ühendusse ja Järvamaa Mõisakoolide 

Ühingusse ning on osalenud planeeritud üritustel ja turistide teenindamisel (Unustatud 

mõisate projekt 2007 ja 2008, muuseum on avatud suveperioodil külastajatele alates 

2013). Kool on B. G. Forseliuse Seltsi asutajaliige (alates 1989), mille suund on 

uurimusliku õppe arendamine. 

Kool teeb koostööd erinevate projektide elluviimisel, viimastel aastatel on aktiviseerunud 

loodusalastes projektides osalemine.  

2013. aastast on püütud edendada Ettevõtliku kooli projekti („Eesti mäng“ ja „Me 

armastame Eestit“).  

21.08.2013. aastal loodi kahe valla (Järva-Jaani ja Ambla) koostöös Piibe Koolid SA, 

mille eesmärgiks on kogutud vahendite ja tegevusega võimaldada üld- ja vabahariduse 

omandamist Järva-Jaani ja Ambla valdade elanikele. SA töölerakendamine on aja 

küsimus. 

 

Võimalused 
 Kohaliku omavalitsuse seisukohalt on muret tekitavaks õpilaste arvu vähenemine. 
 Vallavolikogu poolt võiks kehtestada toetussüsteemi teistest koolidest Järva-Jaani 

Gümnaasiumisse õppima asuvatele lastele. 
 Koolitööd piiravaks teguriks on jäänud staadioni puudumine ja kesised sportimise 

võimalused välitundide ajal koolimaja piirkonnas. Järgneval arenguperioodil 

soovitakse sellele probleemile leida lahendus, kasutades ära erinevaid Euroopa 

Liidu toetusfonde. 
 Eelseisvate õppeaastate prioriteediks on Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava 

elluviimine. 
 Edasiseks tegevuseks jääb ka koolihoone pidev renoveerimine, uue inventari ja 

kaasaegse infotehnoloogia ning seadmete soetamine  

 Orina mõisa renoveerimisega saaks lahendada kodundustundide andmise 

võimalused ning luua kohaliku ajaloo ja kultuuriloo omandamiseks vajalikud 

tingimused muuseumiõppe läbiviimiseks. 
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Noorsootöö 

Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil 

oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja õppetööd. Noorsootöö 

sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja 

füüsilist arengut. Noorsootöö hõlmab järgmisi valdkondi: erinoorsootöö, huvialaharidus, 

nõustamine, koolitus, täiend- ja ümberõpe, tervistav ja arendav puhkus, töökasvatus ja 

rahvusvaheline noorsootöö (allikas: Eesti Noorsootöö Kontseptsioon 2001 HMN). 

Noori (vanuses 7-26) on Järva-Jaani vallas hetkel 444. 

Toimiv noorsootööstruktuur on valla piires välja arendamisel. Noortele avati uued 

noortekeskuse ruumid augustis 2008 Järva-Jaani alevis Lai tn 2a. Noortekeskus on 

kohalikku noorsootööd korraldav ja avatud noortekeskuse põhimõtteid järgiv 

noorsootööasutus. Noortekeskuses töötab noortejuhendaja. 

Suvisel perioodil osalevad noored töömalevas. Piirkonna noortel on vähene huvi 

ühistegevuse vastu, kuna puudub kohapealne juhendaja ja noorsootööks vajalikud 

ruumid. 

Väljaspool valda huvikoolides käimine on raskendatud transpordi probleemide tõttu. Vald 

toetab laste õppimist muusikakoolis ja spordiringides osalustasu osalise maksmisega. 

Noorte huvitegevust aitab korraldada lisaks noortekeskusele ka  Saagu Valgus keskus ja 

EELK Järva-Jaani kogudus. Lisaks tegutsevad Järva-Jaani Kodutütred ning Järva-Jaani 

Noored Kotkad. 

Põhilisteks probleemideks on alkoholi ja tubaka tarbimine noorte hulgas. Vajaka jääb 

noorsooalasest rahvusvahelisest koostööst.  

 

Võimalused 

Järva-Jaani valla ülesandeks on sätestada noorsootöö prioriteedid, planeerida nende 

teostamiseks vajalikud eelarvevahendid eelarves, noorsootegevuse toetamine ja vajaliku 

materiaalse baasi väljaarendamine ja kaasajastamine. 

Noorsootöö kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks loodetakse toetust saada välisabi 

fondidest (Euroopa Regionaalfond jne). Edaspidiseks eesmärgiks jääb osalemine 

erinevates noorsootööalastes ja noorsoovahetus projektides ning noortevahetus Soome 

Vabariigi Kokkola linnaga. See annaks noortele võimaluse kultuuridevaheliseks õppeks, 

oma kultuuri tutvustamiseks ja keele praktiseerimiseks. 

 

 

2.5.6. Vaba aeg, kultuur, sport, kodanikualgatus 

Kultuur 
Valdkonna suunamisega tegeleb kohaliku omavalitsuse tasemel vallavolikogu haridus- ja 

kultuurikomisjon. Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri koosseisus kureerib kultuuri-, 

spordi- ja noorsootöövaldkonda vallavanem. 

 

Kultuuriasutustest asub vallas Järva-Jaani Kultuurimaja, kes korraldab valla kultuurilist 

tegevust ja traditsioonilisi üritusi oma majas ja ka väljaspool.  

 

Kultuurimajas tegutsevad järgnevad huviringid: 

 laste ja täiskasvanute liikumisrühmad 

 noortebändid 

 noorte puhkpilliõpe 

 laste laulu- ja mänguring 

 naisrahvatantsurühmad “Taveri” ja „Tuttuued naised“ 

 segakoor 
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 Järva-Jaani- Koeru pasunakoor 

 „Arhailised mehed“ 

 Jooga 

 Aeroobika 

 

Neljapäeviti näidatakse kino. Pidevalt on üleval kas kunsti- või fotonäitus. Vanemaealiste 

seltsitegevus toimub koostöös MTÜ Jaanilaiaga Päevakeskuses. 

Väljakujunenud kultuuriüritustest toimuvad vallas: vabariigi aastapäeva tähistamine, valla 

päevad, jaanituli, järvepäev, laste laulupäev, emadepäeva- ja jõulukontserdid, 

liikumisrühmade pidu jne. Väliürituste korraldamist raskendab korraliku välilava 

puudumine. Hetkel on kasutuses välilava ja esinemisplats vanatehnika varjupaigas ning 

muruala Kasekoplis. 

Võimalused 

Valla hea asukoht Kesk-Eestis võimaldaks korraldada kultuurimaja ruumides õppepäevi, 

seminare, koosolekuid. Ruume renditakse välja vallavalitsuse poolt kehtestatud 

hinnakirja alusel. Hetkel puudub vajalik konverentsitehnika.  

Kultuurisündmuste sisukamaks muutmine peaks haakuma vaba aja veetmise võimaluste 

laiendamisega väiksematesse küladesse. Pärandkultuuri jäädvustamiseks ja 

tutvustamiseks on võimalik tuge leida arenenud külaliikumiselt.  

Vajalik oleks välja töötada kultuurimaja tegevuskava pikemas perspektiivis. 

Kultuurimaja ruumid vajavad remonti, vajalik on heli- ja valgustehnika uuendamine. 

KOV ülesandeks jääb Järva-Jaani kultuurimaja renoveerimine, vajalike tehniliste 

seadmete soetamine. Vajalikke investeeringuid saab teostada välisfondide abiga. Kino 

säilitamiseks on vaja uut aparatuuri, mis vastab tehnoloogilistele nõuetele. 

 

Raamatukogud 

Järva-Jaani alevis ja Karinu külas on olemas raamatukogud. Raamatukogud teenindavad 

igas eas lugemishuvilisi, vahendatakse raamatuid, ajalehti ja ajakirju. Mõlemas 

raamatukogus on avalik internetipunkt, kuid arvutitehnika vajab kaasajastamist. 

Kasutatakse raamatukoguprogrammi “Riks”.  

 

Vallaleht Jaani Teataja 

Vallalehte on hakatud välja andma 1992. aastast. Tiraaz on 300 eks. Leht ilmub 10 korda 

aastas. Hetkel puudub vallalehel elukutseline toimetaja. Vallalehe hind on 0,32 senti. Leht 

on müügil valla kauplustes ja raamatukogudes.  

 

Sport 
Valla spordiüritusi koordineerivad ühiselt spordialade juhid ja vallavanem. Järva-Jaanis 

on võimalus sporti teha kooli võimlas, kus asuvad lauatennise ruum, jõusaal ning 

täismõõtmetes pallimängudesaal. Võimla baasil on võimalus edasi arendada nö 

polüfunktsionaalne vabaajakeskus, kuhu saab terve pere korraga tulla vaba aega veetma 

(jõusaal, lauatennis, saun, korvpall, võrkpall, saalihoki, kohvik jne.) ja selle arendamine 

on valla üks lähituleviku eesmärke. 

 

Kasekopli staadioni rajakatte ja muru kvaliteet on halb. Võllaste mägedes on suviti 

võimalus harrastada krossijooksu, rattasõitu, discgolfi ning talviti suusatamist. Kase 

tänava ääres on asfalteeritud korvpalliplats, kus on võimalus mängida tänavakorvpalli. 

Suvine ujumisvõimalus on olemas Järva-Jaani tehisjärves ja Karinu kaksikjärves. Järva-

Jaani järve ääres saab mängida rannavõrkpalli. Tennist saab mängida eraväljakul, mis on 
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kõikidele avatud. Pallimänguplatsid on rajatud ka Laiale tänavale. Endisele kutsekooli 

harjutusväljakule on rajatud motokrossirada. Kuksema külas asub eraomanduses 

rallipark. 

 

On väljakujunenud traditsioonilised ülevallalised spordiüritused. Iga-aastaselt toimuvad 

Ants Nurmekivi jooks suvel ja Tiina Idavainu jooks sügisel. Jaanuaris toimub võistlus 

ergomeetritel. 

 

Ajalooliselt on Järva-Jaani olnud väga tugev spordi piirkond. Mitmeid aastaid järjest on 

saadud üle-eestilistelt valdade võistlustelt kõrgeid kohti. Viimastel aastatel on tugevad 

alad olnud sangpommi tõstmine ja jalgpall. Jalgpallimeeskond FC Järva-Jaani on loodud 

aastal 2002 ning osaleb järjepidevalt Jalgpalli Eesti Meistrivõistlustel. Poistele on loodud 

kolm treeningrühma ning tüdrukutele kaks. Arengut pidurdab nõuetele vastava staadioni 

ning miniväljaku puudumine. Lisaks sellele pole ka kooli kehalise kasvatuse tundides 

võimalik teha erinevaid kergejõustikualasid, sest tingimused on puudulikud. 

 

2013. aastal loodi MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja suusaklubi, mis koondab enda alla 

rattasportlased ning suusatajad, kellele korraldatakse ühistreeninguid, osaletakse 

võistlustel ning korraldatakse kohalikke võistlusi. 

 

Võimalused ja valikud 

KOV koostöös spordiklubide esindajatega peaks välja töötama sporditegevuste 

arengusuunad ja plaanid järgnevateks aastateks ja ühised investeeringud 

spordiobjektidesse.  

Külades ja korrusmajade piirkonnas puuduvad korralikud kaasaegsed mänguväljakud. 

Edasi tuleks arendada lasteaia mänguväljakut ja palliväljakut Järva-Jaani tehisjärve 

ääres. 

 

Kodanikualgatus 
Järva-Jaani vallas on registreeritud 42 mittetulundusliku ettevõtet, neist 2 sihtasutust ja 37 

mittetulundusühingut.  

Järva-Jaani vallas on 9 küla, neist kuues on külavanemad. On loodud kolm MTÜ-d ja üks 

seltsing: MTÜ Seliküla Jalgsema Külaselts, MTÜ Karinu Külaselts KARAME (Karinu, 

Ramma, Metsla külad), MTÜ Kuksema Ühendus ning Metstaguse külaseltsing. 

Külavanemad ja esindajad käivad koos keskmiselt iga kahe kuu tagant.  

MTÜ Karinu Külaseltsil KARAME on külamajaks renoveeritud saal Karinu küla keskel 

endises kolhoosisööklas. Külaselts tegutseb aktiivselt ka külast väljapoole aidates kaasa 

üldisemate kitsaskohtade lahendamisele. MTÜ Seliküla Jalgsema Külaseltsil on 2012. a 

renoveeritud ruumid endises kolhoosi kontorihoones. Samasse hoonesse on seltsi poolt 

rajatud vendade Pitkade mälestustetuba. 

 

Lisaks külaseltsidele tegutsevad aktiivselt MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Selts ja MTÜ 

Järva-Jaani Muuseum, kes koostöös haldavad erinevaid valla asuvaid muuseume. Lisaks 

pakub MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Selts vabatahtlikku tuletõrje- ja päästeteenust. 

Päevakeskuses tegutseb MTÜ Jaanilaia, kes korraldab eakate huvitegevust. Noori 

ühendab MTÜ Järva-Jaani Noorteklubi. MTÜ Tooru Selts tutvustab ja jäädvustab 

pärimusmuusikat. 
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EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirik ja kogudus 

Järva-Jaani vallas on 13. saj pärinev Järva-Jaani Ristija Johannese kirik oma 17. saj 

kunstiväärtusliku sisustuse ja 19. saj ehitatud oreliga. Kogudusele on tagastatud ajalooline 

pastoraat. Nii kirik kui pastoraat on Järva-Jaani kultuuriloolised sümbolid, mida tuleb 

hoida järeltulevatele põlvedele. EELK Järva-Jaani kogudusse kuulub ligi 400 liiget (koos 

ristitud lastega). Koguduses töötab põhikohaga vaimulik, kes elab pastoraadis, osalise 

tööajaga sekretär-perenaine ning seitse vabatahtlikku ilmiktöötegijat. 

 

Võimalused 

KOV-i edasiseks esmaseks ülesandeks jääb kodanikualgatuse initsiatiivi propageerimine 

ja toetamine. Teine oluline tegevussuund on vallale oluliste teenuste pakkumine koostöös 

erinevate MTÜ-dega. 

 

2.5.7. Turism 
Järva-Jaanis on arendatud museoloogilist tegevust alates 1999.a.  

MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi eestvedamisel on lülitunud turismiketti: 

- Järva-Jaani tuletõrjemuuseum 

- kinomuuseum,  

- vanatehnika varjupaik  

- raudtee muuseum-vagun 

- endises Orina mõisas paiknev Järva-Jaani kihelkonnaelu kajastav 

koduloomuuseum (MTÜ Järva-Jaani Muuseum) 

Lisaks tegutsevad vallas Johan Pitka tubamuuseum, Jürimardi talumuuseum, 

Hobutalumuuseum ning Teeliste kiriku projekti raames on külastajatele avatud Järva-

Jaani Ristija Johannese kirik. 

 

Endise õpilaskodu baasil on avatud Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuse 

struktuuriüksusena majutusasutus Järva-Jaani Hostel, kus on kokku 28 voodikohta. 

Järva-Jaani vald osaleb aktiivselt erinevates koostöövõrgustikes (Piibe Maantee Arendus, 

Türi-Tamsalu Matkatee, Looduskaar).  

 

Kuna Järva-Jaani vald on tuntud oma muuseumide rohkuse poolest ning suviti külastab 

valda palju turiste, on hetkel üheks suurimaks eesmärgiks rajada Lai tn 1, endise 

kutsekooli ühikasse, Piibe turismikeskus.  

Museoloogilise tegevuse arendamine ja vajalike tingimuste loomine turistidele on üheks 

võimalikuks väljundiks Järva-Jaani valla edaspidises arengus.  

 

 

Probleemid 

Järva-Jaani vallas on mitmeid vaatamisväärsusi, mille ümbrus vajab korrastamist ja 

tähistamist. Renoveerimist vajab Orina mõis. Puuduvad mitmekeelsed viidad ja sildid.  

 

2.5.8. Tervishoid ja sotsiaalne kaitse 
Arstiabi 

Järva-Jaani alevis on olemas perearstikeskus. Perearstikeskus tagab ka 

koolitervishoiuteenuse Järva-Jaani Gümnaasiumis. Samas majas töötab hambaarst, 

naistearst ning asub apteek. Lähim apteek asub Koerus. 
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Järva-Jaani valla arstiabi on koondunud Järva-Jaani alevis Kase tn 1. Ambulatoorset 

eriarstiabi saavad valla elanikud kõige rohkem Paidest. Väiksemas mahus Tartus, 

Tallinnas ja Rakveres. 
 

Kiirabiteenust pakuvad valla elanikele Tartu Kiirabi SA ja Karell Kiirabi AS, 

haiglateenust Järvamaa Haigla AS. 

 

Peale mainitud meditsiiniliste teenuste on vallas võimalik saada massaažiteenust. 

 

Järva-Jaani vald toetab perearsti ja hambaarsti iga-aastase tegevustoetusega. 

 

Sotsiaalne kaitse 

Elanikkonna sotsiaalhoolekande ja sotsiaalsete küsimustega tegelevad Järva-Jaani 

Vallavolikogu, volikogu sotsiaalkomisjon, Järva-Jaani Vallavalitsus ning sotsiaal- ja 

haridusnõunik. 

 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi 

osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. Sotsiaalteenus on isiku või 

perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. 

 

Järva-Jaani valla haldusterritooriumil elab 1613 elanikku (01.01.2015 seisuga), neist on: 

 
Tabel 20. Hoolekande sihtgrupid  

Vanaduspensionärid  532 

Töötud, tööotsijad 30 

Lasterikkad pered ( 4 ja enam last) 14 

Riskipered 8 

Puudega täiskasvanud 135 

Eestkostel lapsed 6 

Asenduskoduteenusel  0 

Puuetega lapsed 20 

 

Toetustesüsteem: 
Järva-Jaani vallas on välja kujunenud oma sotsiaaltoetustesüsteem: 

 1. Sünnitoetus (2015 aastast - 350 EUR) 

 2. Matusetoetus (2015 aastast - 64 EUR ) 

 3.Toetus laste toitlustamiseks (mida kantakse toidukulude katteks Järva-Jaani lasteaias 

või pereliikmetena Järva-Jaani koolis  

– ühe ja kahe lapsega pere puhul - 0,20 EUR lapse kohta toidupäevas  

- kolme ja enam lapse puhul - 0,30 EUR toidupäevas)  

 5. Ranitsatoetus (esimese klassi lastele a`65 EUR). 

 6. Eduka õpilase toetus 

 7. Laste prillitoetus (2015 aastast - 35 EUR). 

Lisaks sõidab vallapiires koolibuss, mis on lastele tasuta, 

 

Riigieelarvelisi sotsiaaltoetusi (toimetulekutoetus) saavad Järva-Jaani vallas 9 inimest. 

Valla eelarvest eraldatakse täiendavateks sotsiaaltoetusteks iga-aastaselt üle 11 000 euro. 

Praegu ei toimu vallas otsest avahooldust ja eakate hoolekandeasutusi pole. Sisse 

ostetakse eakate ööpäevaringset teenust SA Koeru Hooldekeskusest, Kaiu hooldekodust 

ja Pandivere Pansionaadist. Pensionäride hoolekanne ja seltsitegevus on organiseeritud 
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MTÜ Jaanilaia kaudu, mis loodi 2008. aastal. MTÜ Jaanilaia tegevus on suunatud  

kõigile abi ja tuge vajavatele sihtgruppidele. MTÜ saab iga-aastast tegevustoetust Järva-

Jaani valla eelarvest ja sellekohta sõlmitakse ka vastav leping. MTÜ Jaanilaia teostab ka 

igapäevaelu toetamise teenust, mis on mõeldud 10-le psüühilise erivajadusega inimesele. 

Teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet. 

 

2010. a alustas pikaajalistele töötutele projekt „Tegusalt tulevikku“. Projekt on loodud 

koostöös MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskusega. Projekti raames on tööle võetud mentor, 

kes otsib sihtgrupile koolituse ja töötegemise võimalusi valla piires. Lisaks on koostöös 

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskusega tööle rakendatud tugiisik HEV lastele (4) lasteaias. 

Järva-Jaani vallas on üle 20 liikumisraskusega inimese, paljud neist (8) vajavad 

koduhooldusteenust. Ühele raske puudega inimesele on määratud hooldaja. 

 

Järva-Jaani vald pakub valla elanikele lisaks ka järgmisi koduteenuseid: 

- toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine; 

- eluaseme korrastamisel abistamine; 

- vestlus, teabe edastamine; 

- abistamine eluaseme kütmisel; 

- talveperioodil lume lükkamine; 

- pesupesemise korraldamine; 

- küttepuude tellimine; 

- kommunaal- ja muude maksete tasumine; 

- arstiabi korraldamine; 

- abistamine asjaajamisel ja dokumentide vormistamisel. 

 

Võimalused 

Järva-Jaani valla sotsiaalhoolekandesüsteem toimib suhteliselt hästi ja on pälvinud 

elanikkonnalt kõrge hinnangu. 

Toimiva süsteemi jätkamiseks, edasiarendamiseks, tugiteenuste kättesaadavuse 

parandamiseks ning inimeste kaasamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks on vaja 

lähiaastatel renoveerida päevakeskus. Päevakeskuse sihtgruppideks on eakad, puuetega 

inimesed, töötutud ja teised toimetulekuraskustes olevad inimesed. 

Tekkinud on vajadus eluasemeteenuste järele. 

Erinevate teenuste liikide pakkumisel pöörata tähelepanu teenuste kvaliteedile. 

Pidev täiendkoolitus tulenevalt sotsiaaltöötaja kutsekvalifikatsiooni nõuetest. 

 

2.5.9. Avalik kord ja turvalisus 
Politsei teenused 

Alates 1. oktoobrist 2014 asub Järva-Jaani vald Paide politseijaoskonna Albu, Ambla, 

Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku konstaablipiirkonnas. Piirkonnapolitseiniku 

vastuvõtuaeg Järva-Jaanis on esmaspäeviti kell 09.00-11.00 Järva-Jaanis, Pikk 56.  

Politsei sekkumist nõudvaid kiireloomulisi väljakutseid saab esitada hädaabi üldnumbril 

112. Valla haldusterritooriumil avaliku korra kaitseks või kriisisituatsiooni lahendamiseks 

vajalike suuremate politseijõude kaasamise otsustab Paide politseijaoskonna välijuht või 

Lääne Politseiprefektuuri juhtimiskeskus. 

 

Päästeteenistus 

Paides asub Lääne Päästekeskuse Järvamaa päästepiirkond. Koerus ja Aravetel asuvad 

maakonna päästeteenistuse tugikomandod, mille abijõuks on MTÜ Järva-Jaani Tuletõrje 

Seltsi komando ühe paakauto, ühe kustutusauto ja 17 liikmelise vabatahtlikest 
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moodustatud meeskonnaga. Järva-Jaani vald toetab tuletõrjekomando tulekustutus- ja 

päästetööde teostamist. 

Probleemid: 

* tehnika vajab kaasajastamist 

* varustus vajab uuendamist  

* vajalikud välja ehitada tuletõrje veevõtukohad valla külades 

 

Kodanikukaitse 
Regulaarset kodanikukaitse õppusi tehakse koolis ja lasteaias. Kõigis avalikes hoonetes 

on tähistatud väljapääsude avad. Nõuetele vastavad tuletõrje signalisatsioonid ja 

avariivalgustid on olemas kõikides Järva-Jaani valla all. Tuletõrje veevõtukohad vajavad 

tähistamist. 

 
Kriisireguleerimine 
Kriisiolukordade reguleerimiseks Järva-Jaani vallas tuleb lähtuda Järva maakonna 

kriisireguleerimisplaanist, mis on koostatud „Hädaolukorraks valmisoleku seaduse” § 18 

alusel, lähtudes maavanema kohustusest tagada hädaolukorras maakonna elanike elu ja 

tervis, riigi ja elanike vara säilivus ning keskkonnakaitse. Valminud plaan on dokument, 

millega kirjeldatakse maakonna kriisireguleerimisstruktuuride ülesehitust ning toimimist. 

Vallas on moodustatud ka kriisireguleerimismeeskond.  

 

2.5.10. Sõprussidemed ja koostöö 
Koostöö teiste omavalitsustega käib põhiliselt läbi MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liidu 

(JOL), kus Järva-Jaani vald on üks kaheteistkümnest liikmest. Läbi JOL-i on loodud 

mitmeid ühisasutusi, kuhu on delegeeritud mitmed tegevused: Järvamaa Arenduskeskus 

SA, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus SA, Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ, 

Järvamaa Ühistranspordi Keskus MTÜ. Koostööna majandatakse AS Järvamaa Haiglat ja 

Väätsa Prügila AS, mille aktsionärid on peaaegu kõik Järvamaa omavalitsused. 

 

Välissuhtlus 

1991.a-st on Järva-Jaani ainsaks ametlikuks sõprusvallaks olnud Kälviä vald Soome 

Vabariigis. Peale 2009.a, kui toimus Kälviä valla liitumine Kokkola linnaga, on suhted 

edasi arenenud ning nüüdseks on sõprusomavalitsuseks Kokkola linn. 2011. a ilmus kahe 

omavalitsuse vahelistest suhetest kõnelev raamat „Sõpruse sillal“. Lisaks kultuurialasele 

suhtlusele on viimastel aastatel olnud järjest rohkem teemaks majanduslik koostöö. 

 

2.6. Koondhinnang Järva-Jaani valla arengueeldustele. 
Järva-Jaani valla SWOT  
Valla sisemiste tugevuste ja nõrkade külgede ning väliskeskkonnast tulenevate 

võimaluste ja ohtude analüüs on kokkuvõtvalt toodud tabelis. Lühidalt võib öelda, et 

Järva-Jaani valla tugevus tuleneb soodsast asukohast Kesk-Eestis ja aktiivsest 

turismialasest tegevusest, aktiivsest kultuurielust ja arenemisvõimelistest haridusasu-

tustest. 

Nõrgad küljed seonduvad töökohtade vähesusega ning vaba elamispinna puudumisega, 

vananeva elanikkonnaga ja halbade spordi tegemise võimalustega. 

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Järva-Jaani vallal on hea turismialane arengu potentsiaal ja 

toimiv kohalik omavalitsusüksus. Perspektiivne ja arenev majanduskeskkond, suhteliselt 
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rahuldav tehniline infrastruktuur. Atraktiivne kultuuriline keskkond. Valla arengut toetav 

sotsiaalne keskkond. 

 

2.6.1. SWOT analüüs 
 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Soodne logistiline asukoht (Piibe mnt, 

keskkoht) 

Turvaline elukeskkond  

Gümnaasiumi olemasolu 

Toimivad põllumajandusettevõtted, säilinud 

põllumajandus tootmine  

Atraktiivsed turismiobjektid 

Elav kultuurielu  

Välja kujunenud  infrastruktuur 

Paljude teenuste kättesaadavus 

Sotsiaalteenused arenenud 

Lasteaia olemasolu 

Puhas looduskeskkond 

Käivitatud korraldatud olmejäätmevedu ja 

jäätmeregister 

Kokkuhoidev kogukond 

 

Elanike arvu vähenemine,  

Külade infrastruktuur halb 

Halb ühistransport linnadesse, vallasisene 

transport halb 

Oskustööjõu puudus 

Vaba elamiskõlbliku elamispinna 

puudumine/ Vaba elamufondi puudumine 

Vähene ettevõtluse aktiivsus 

Sotsiaalhoolekande asutuste puudus 

Kaasaegsete spordirajatiste puudumine 

Maaressurss on võõraste käes 

Olmeteenuste vähesus 

Valla haljastusvisiooni puudumine 

Naistele sobivate töökohtade vähesus 

Liikluskorraldus keskasulas reguleerimata, 

Võimalused Ohud 

Koostöö teiste omavalitsustega 

EL struktuurifondide kaasamine 

arendustegevusse 

3 sektori kaasamine 

Elamuehituse käivitumisel elanike 

sisseränne, sündivuse suurenemine 

Munitsipaalhoonete järjepidev 

renoveerimine 

Energiasäästu meetmete rakendamine 

Vallapoolsed soodustused elamuehituse 

käivitamiseks 

Välisinvesteeringute toomine valda 

Külaliikumise edendamine 

 

Noored ei pöördu tagasi kodukohta 

Eesti eelarvepoliitika ettearvamatus KOV 

tulubaasi suhtes,  

Kohalike omavalitsuste kohustuste kasv 

ilma riigipoolse finantseerimiseta 

Riigimaanteede olukorra halvenemine, 

Raskeveokite transiidi suurenemine, 

gümnaasiumi kadumine seoses 

koolireformiga 

 

 

 

Olemasolev arengupotentsiaal võimaldab käesolevas arengukavas püstitatud eesmärkide 

saavutamist ja visiooni elluviimist. 

 

3. JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUVISIOON 2023 
 
Aastal 2023 on Järva-Jaani vald looduslikult kaunis turvaline elupaik, kus kantakse hoolt 

igas vanuses vallaelaniku eest. Vallale on iseloomulik elukestvast õppimisest lähtuv 

kodanikkond, mitmekülgne ja konkurentsivõimeline kohapeal antav põhikooli- ja 

gümnaasiumiharidus ning huvialane haridus, aktiivne kultuurielu ning laialdased 

sportimisvõimalused. Järva-Jaani vald on tugeva vallakeskusega omavalitsus. 
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Hea asend, kaasaegne infrastruktuur ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu on võimaldanud 

väikeettevõtluse arengut. Lisaks tegeletakse keskkonnasõbraliku loodusturismi ja 

põllumajandusega. Tiheasustusalad on planeeritud säästva planeerimise nõuete kohaselt, 

keskustest väljapoole on säilinud Eestile omane hajaküla. Külades on rajatud keskused 

ühistegevuseks, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.  

Strateegilised eesmärgid: 
 

E 1 - Kõigile on tagatud turvaline, lapsesõbralik, loovat õpi-kasvukeskkonda ja nõuetele 

vastavaid olme- ja töötingimusi pakkuvad haridusasutused. 

 

E 2 - Mitmekesine, haridusasutusi toetav, noorte ja elanike vajadustest lähtuv noorsootöö 

 

E 3 - Atraktiivne, kohalikke traditsioone väärtustav kultuuriline keskkond mitmekesiste 

vabaaja veetmise võimalustega. 

E 4 - Mitmekesised sportimise, terviseedendamise ja vaba aja veetmise võimalused. 

 

E 5 – Arendustegevusse on kaasatud aktiivsed kodanikuühendused 

E 6 – Valla mainet kujundavad erilaadsed turismiobjektid ja-teenused. 

E 7 – Tagatud on kohapealsed ja kaasaegsed tervishoiuteenused 

 

E 8 – Toimiv ja vajadustest lähtuv sotsiaalhoolekandesüsteem 

 

E 9 - Turvaline elukeskond 

 

E 10 - Soodne ettevõtluskeskkond - arenenud taristu, mitmekesised 

investeerimisvõimalused 

 

E 11 - Kaasaegsed elamistingimused ja taristu 

 

E 12 - Puhas ja säästev looduskeskkond 

 

E 13 - Korrastatud munitsipaalhooned, rajatised ja maakasutus 

 

E 14 – Avatud ja kaasav vallajuhtimine 
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4. JÄRVA-JAANI VALLA ARENGUSTRATEEGIA  
EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA 2015-2023 
 
Üldeesmärgid 
Järva-Jaani vallas on loodud turvalised tingimused elanike heaoluks ja arenguks, 

elukeskkonna kõrge kvaliteedi saavutamiseks ja keskkonnasõbraliku ettevõtluse 

tekkeks ning arenguks. 

 
 

Tabel 21 Järva-Jaani valla strateegilise arendamise mudel 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

JÄRVA-JAANI VALLA VISIOON 2023 
 

Kohalik omavalitsus 

EESMÄRGID 

TEGEVUSKAVA 2015 – 2023 
Järva-Jaani valla arengustrateegiast lähtuvad ülesanded ja planeeritud tegevus 

ARENGUKAVA SEIRE, TAGASISIDE JA ANALÜÜS 

ARENGUKAVA UUENDAMINE JA JÄRGNEVATE 

PERIOODIDE TEGEVUSKAVAD 

JÄRVA-JAANI VALD AASTAL 2023 
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4.1.Järva-Jaani valla valdkondlikud eesmärgid ja 
tegevuskava 2015-2023 
Järva-Jaani valla arengustrateegias seatud eesmärkide täitmiseks on tegevuskavas välja 

toodud ülesanded ja nende täitmiseks vajalikud tegevused.  

 

Järgnevalt antakse arendamise suundade kaupa ülevaade, kuidas saavutada strateegilises 

plaanis seatud eesmärkide täitmine ja millised ülesanded on selleks püstitatud 

tegevuskavas 2015 – 2023. 

 

Selgitus 

T-tegevus toimub 

X-tegevus saab toimuma 

 

VALDKOND: HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ 
E 1 - Kõigile on tagatud turvaline, lapsesõbralik, loovat õpi-kasvukeskkonda ja 

nõuetele vastavaid olme- ja töötingimusi pakkuvad haridusasutused. 

Järva-Jaani vald säilitab olemasolevad haridusasutused ja rakendab meetmeid õpilaste 

arvu suurendamiseks, õppeasutuste funktsioonide laiendamiseks ja erivõimaluste 

lisamiseks. Toetatakse mitmesugust huvitegevust, koolivaheaegadel korraldatakse 

noortele erinevaid tegevusi, üritus. Järva-Jaani kool on hea mainega omanäoline põhi- ja 

keskharidust pakkuv õppeasutus. Järva-Jaani lasteaed on hea mainega alusharidust andev 

asutus. 
 

Ü.1.1 Põhi- ja gümnaasiumihariduse arendamine vallas 

T.1.1.1 Säilitada ja arendada Järva-Jaanis põhi- ja gümnaasiumihariduse andmist  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.1.1.1.1 Järva-Jaani 

Gümnaasiumi arengukava 

elluviimine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

vallavanem 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

KOV 

 

T.1.1.1.2 Väljaspoolt valda 

Järva-Jaani kooli õppima 

asumise soodustamine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

vallavanem 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

KOV 

 

T.1.1.1.3. Mittestatsionaar-

se õppe säilitamine ja 

arendamine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

vallavanem 

KOV 

T.1.1.1.4. Koostöö tihen-

damine sõpruskoolide ja 

teiste haridusorganisat-

sioonidega  

T T T T T T T T T asutuse juht 

vallavanem 

 

KOV 

T.1.1.1.5. Mitteformaalse 

õppe tulemuste 

arvestamine ja 

tunnustamine formaalses 

õppes 

T T T T T T T T T asutuse juht KOV 

 

T.1.1.2 Tagada tervislik ja turvaline kaasaja nõuetele vastav õppe- ja töökeskkond 

Gümnaasiumis 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav üksus Finants. 

T.1.1.2.1. Koolihoone 

ventilatsiooni 

 X X       asutuse juht 

abivallavanem 

KOV 

fondid 
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väljaehitamine  

T.1.1.2.2. Klassiruumide 

etapiline renoveerimine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

abivallavanem 

KOV 

fondid 

T.1.1.2.3. Spordihoone 

renoveerimine 

     X    asutuse juht 

abivallavanem 

KOV 

fondid 

T.1.1.2.4. Õppetööks ja 

tegevuseks vajalike 

kaasaegsete seadmete, 

inventari ning töövahendite 

hankimine 

T T T T T T T T T asutuse juht KOV 

Fondid 

Riigieelarve 

 

T.1.1.3 Tugevdada ja toetada Gümnaasiumi pedagoogilist kaadrit  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav üksus Finants. 

T.1.1.3.1. Pedagoogide 

palkade järkjärguline 

tõstmine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

vallavanem 

 

Riigieelarve 

T.1.1.3.2. Täiendkoolituse 

tagamine õpetajatele 

T T T T T T T T T asutuse juht Riigieelarve, 

projektid 

T.1.1.3.3. Õpiabisüsteemi 

rakendamine, vajadusel 

abiteenuste sisseostmine 

lepingute alusel 

T T T T T T T T T asutuse  juht 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

T.1.1.3.4. Õpilaste ja 

õpetajate tunnustamine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

KOV 

 

Ü.1.2. Luua kõigile koolieelikutele võimalus alushariduse omandamiseks ja 

päevahoiuks lasteaias  

T.1.2.1. Säilitada ja arendada lasteaed Jaanilill tegevust 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav üksus Finants. 

T.1.2.1.1 Järva-Jaani 

lasteaia Jaanilill 

arengukava elluviimine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

vallavanem 

 

KOV 

T.1.2.1.2. Laste 

päevahoiuteenuse ja seal 

pakutavate tugiteenuste 

arendamine, vajaduste 

väljaselgitamine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

T.1.2.1.3. Koduste laste 

kooliks ettevalmistamise 

tagamine lasteaia baasil 

T T T T T T T T T asutuse juht KOV 

 

T.1.2.2 Tagada tervislik ja turvaline kaasaja nõuetele vastav õppe- ja töökeskkond 

lasteaias  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav üksus Finants. 

T.1.2.2.1. Lasteaia 

siseruumide järkjärguline 

renoveerimine 

 X X   X   X asutuse juht 

vallavanem 

 

KOV 

fondid 

T.1.2.2.2. Lasteaia 

ruumidesse mööbli/ 

inventari soetamine 

X    X     asutuse juht KOV 

fondid 

T.1.2.2.3. Lasteaia vana 

osa sundventilatsiooni 

ehitamine 

  X       asutuse juht 

abivallavanem 

 

KOV 

fondid 

T.1.2.2.4. Looduse 

õpperaja  arendamine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

keskkonnanõunik 

KOV 

fondid 
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T.1.2.3 Tugevdada ja toetada lasteaia pedagoogilist kaadrit  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav üksus Finants. 

T.1.2.3.1. Pedagoogide 

palkade järkjärguline 

tõstmine 

T T T T T T T T T asutuse juht, 

vallavanem 

 

KOV 

T.1.2.3.2. Täiendkoolituse 

tagamine õpetajatele 

T T T T T T T T T asutuse juht, 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV, JOL 

T.1.2.3.3. Õpiabisüsteemi 

rakendamine, vajadusel 

abiteenuste sisseostmine 

lepingute alusel 

T T T T T T T T T asutuse juht, 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

T.1.2.3.4. Õpetajate 

tunnustamine 

T T T T T T T T T asutuse juht, 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

KOV 

 

Ü.1.3. Luua eelkutseõppe ja elukestva õppe võimalused 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.1.3.1. Eelkutseõppe 

võimaluste loomine kooli 

õppekava valikainete 

raames koostöös Järvamaa 

Kutsehariduskeskusega 

T T T T T T T T T asutuse juht  

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

 

T.1.3.2. Koolituste 

korraldamine erinevatele 

sihtgruppidele  

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

fondid 

 

 
E. 2 - Mitmekesine, haridusasutusi toetav, noorte ja elanike vajadustest lähtuv 

noorsootöö 

Noortele luuakse arendavateks tegevusteks tingimused, mis võimaldavad vaba tahte 

alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja õppetööd. Võimaldatakse mitmeid 

vaba aja veetmise võimalusi. Toetatakse noorteürituste korraldamist ja noorte oma-

algatust. Suvisel koolivaheajal korraldatakse noortele töö-, keskkonna- ja puhkelaagreid. 

 

Ü.2.1.Toetada noortekeskuse tegevust 

T.2.1.1 Noortekeskuse toimimiseks vajalike tingimuste loomine  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav üksus Finants. 

T.2.1.1.1. Noortekeskuse 

jaoks vajaliku inventari 

(Infotehnoloogia) 

soetamine 

X X    X    asutuse juht, 

vallavanem 

 

KOV 

fondid 

T.2.1.1.2. Noorsootöötajate 

pidev koolitamine ja 

osalemise toetamine 

erinevates 

koostööprojektides 

T T T T T T T T T Vallavanem 

 

KOV,  

fondid 

T.2.1.1.3. Uudsete 

tegevuste ja teenuste 

arendamine 

T T T T T T T T T asutuse juht, 

vallavanem 

KOV 

fondid 
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T.2.1.2. Noortekeskuse tegevuste mitmekesistamine ja kaasatuse suurendamine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav üksus Finants. 

T.2.1.2.1. Noorsootöö 

laiendamine väljaspool 

keskust koostöös valla 

haridusasutuste ja 

kultuurimajaga 

T T T T T T T T T asutuse juht KOV 

T.2.1.2.2 Väljaspool Järva-

Jaani valda toimuvatel 

noorteüritustel  osalemise  

T T T T T T T T T asutuse juht KOV 

T.2.1.2.3. Koostöö 

suurendamine ettevõtjate,  

haridusastuste ja teiste 

organisatsioonidega 

T T T T T T T T T asutuse juht KOV 

 

Ü.2.2. Süsteemse ja vajadusest lähtuva noorsootöö korraldamine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.2.2.1 Tingimuste 

loomine laste suvise 

hõivatuse ja töökasvatuse 

suurendamiseks (töö-ja 

puhkelaagrite 

korraldamine) 

T T T T T T T T T Keskkonnanõunik, 

kooli huvijuht 

KOV 

Fondid 

T.2.2.2 Kultuurilis-

sportlike ja kunstialaste 

koolivaheaegade 

korraldamine 

T T T T T T T T T Vallavanem, 

noortekeskuse 

juhataja, 

kooli huvijuht 

KOV 

fondid 

T.2.2.3 Huvikoolides ja 

õpperingides osalemise 

toetuse võimaldamine  

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

 

T.2.2.4 Noorte 

omaalgatuslike projektide 

omafinantseeringu 

tagamine 

X X X X X X X X X Vallavanem 

 

KOV 

fondid 

T.2.2.5. Noortele suunatud 

info muutmine kõigile 

kättesaadavaks 

 

T T T T T T T T T Vallavanem 

noortekeskuse 

juhataja 

KOV 

 

T.2.2.6. Noorte kaasamine 

valla otsuste tegemise 

protsessi 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

 

T.2.2.7. Noorte vajaduste ja 

noorsooteenustega rahulolu 

regulaarne uurimine 

T T T T T T T T T Noortekeskuse 

juhataja, 

vallavanem 

 

KOV 

T.2.2.8. Kõiki osapooli 

kaasava 

noorsootöövõrgustiku 

moodustamine 

X         Vallavanem, 

Noortekeskus 

KOV 
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VALDKOND: VABA AEG, KULTUUR, SPORT JA TURISM 
 

E. 3 - Atraktiivne, kohalikke traditsioone väärtustav kultuuriline keskkond 

mitmekesiste vabaaja veetmise võimalustega. 

Luuakse vajalikud eeldused ja tingimused erinevatele huvigruppidele suunatud vaba aja 

tegevusteks. Renoveeritakse ja kaasajastatakse kultuurimaja ja raamatukogud. Projektee-

ritakse ja ehitatakse Järva-Jaani vabaõhulava. Säilitatakse kohalikud kultuurisündmused 

ning traditsioonid. 

 
Ü.3.1. Aktiivseks vaba aja sisustamiseks sobilike tingimuste loomine Järva-Jaani 

Kultuurimajas 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finant. 

T.3.1.1. Kultuurimaja heli- 

ja valgustehnika ja muu 

materiaaltehnilise baasi 

täiustamine 

X  X X      asutuse juht 

abivallavanem 

vallavanem 

 

 

KOV 

fondid 

T.3.1.2. Järva-Jaani 

kultuurimaja mööbli ja 

inventari uuendamine  

 

X X    X   X asutuse juht 

abivallavanem 

vallavanem 

 

KOV 

fondid 

T.3.1.3. Järva-Jaani 

vabaõhulava ehitamine 

      X   abivallavanem 

vallavanem 

KOV 

fondid 

 

T.3.1.4. Huviringide 

tegevuse säilitamine ning 

nende laiendamine 

vastavalt elanike huvidele 

T T T T T T T T T vallavanem 

asutuse juhid 

 

 

KOV 

 

 
Ü.3.2. Hoida toimivatena kohalikud kultuuritraditsioonid 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finantseerim

ine 
T.3.2.1. Koostöös 

kodanikuühendustega 

Järva-Jaani valla 

traditsiooniliste 

kultuuriürituste 

korraldamine ja 

atraktiivsemaks muutmine. 

T T T T T T T T T vallavanem 

asutuste juhid 

MTÜd 

MTÜ 

KOV 

fondid 

T.3.2.2. Valla 

kultuuriürituste ja truppide 

tegevuse jäädvustamine 

T T T T T T T T T asutuse juhid KOV 

fondid 

T.3.3.3 Elanike huvist 

lähtuva huvitegevuse 

säilitamine ja arendamine 

T T T T T T T T T vallavanem 

asutuste juhid 

MTÜd 

KOV 

fondid 

T.3.4.3.Kihelkonnapäevade 

traditsiooni säilitamine ja 

arendamine 

X     X    vallavanem KOV-id, fondid, 

MTÜ-d 
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Ü.3.3. Renoveerida ja kaasajastada raamatukogud 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finantseerim

ine 

T.3.3.1. Järva-Jaani ja 

Karinu raamatukogude 

fondide, inventari ja 

mööbli uuendamine 

T T T T T T T T T asutuse juht 

 abivallavanem 

vallavanem 

 

KOV 

fondid 

T.3.3.2. Valla kohaliku 

kultuuriloo uurimine, 

koduloo säilitamine, 

teavitamine 

T T T T T T T T T vallavanem 

asutuste juhid 

 

KOV 

fondid 

T.3.3.3. Elanikes 

kirjanduslike huvide 

äratamine, omaalgatuslike 

tegevuste pakkumine, 

hoidmine ja arendamine 

T T T T T T T T T asutuste juhid, 

vallavanem 

 

KOV 

 

E. 4 - Mitmekesised sportimise, terviseedendamise ja vaba aja veetmise võimalused. 

Luuakse ja arendatakse võimalusi tegeleda tervisespordiga valides endale sobiv spordiala. 

Ehitatakse välja ja renoveeritakse spordirajatised. Toetatakse koolisporti ja võimaldatakse 

noortele tegeleda erinevate spordialadega. Propageeritakse terveid eluviise, toetatakse 

terviseüritusi ja mitmesuguste spordivõistluste läbiviimist. 

 

Ü.4.1. Sportliku ja tervisliku eluviisi propageerimine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.4.1.1 Noortespordi 

väärtustamine ja selle 

rahaliselt toetamine 

T T T T T T T T T Vallavanem KOV 

 

T.4.1.2 Traditsiooniliste 

võistlus- ja 

rahvaspordiürituste 

toetamine ja uute 

võimaluste loomine  

T T T T T T T T T Vallavanem KOV 

fondid 

T.4.1.3. Tervisliku eluviisi 

edendamine ja 

propageerimine  

T T T T T T T T T Vallavanem KOV 

fondid 

T.4.1.4. Spordiklubide ja 

vallaesindusmeeskondade 

toetamine maakondlikel ja 

vabariiklikel võistlustel 

osalemiseks  

T T T T T T T T T Vallavanem KOV 

fondid 

T.4.1.5. 

Kodanikeühenduste 

omaalgatuslike sportlike 

tegevuste toetamine ja 

arendamine 

T T T T T T T T T Vallavanem KOV 

fondid 

T.4.1.6. Erinevatele 

sihtgruppidele ja 

välisklientidele 

sporditeenuste pakkumine  

T T T T T T T T T Vallavanem KOV 

fondid 
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Ü.4.2. Kaasajastada ja mitmekesistada tervise- ja võistlusspordiga tegelemise 

tingimused 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.4.2.1 Järva-Jaani 

staadioni rajamine 

  X        

Vallavanem, 

abivallavanem 

KOV 

fondid 

T.4.2.2. Võllaste puhke- ja 

virgestuskeskuse 

arendamine, radadele 

välisvalgustuse 

paigaldamine 

X X        Vallavanem, 

abivallavanem 

KOV 

fondid 

T.4.2.3 Valla keskusesse ja 

küladesse  spordi- ja 

mänguväljakute 

planeerimine ja rajamine 

X X X X X     Vallavanem 

MTÜd 

KOV 

fondid 

T.4.2.4 Sise-skatepargi 

ehitamine endisesse 

kutsekooli 

X X        MTÜ MTÜ, fondid 

 

E 5 – Arendustegevusse on kaasatud aktiivsed kodanikuühendused 

Valla arengus mängivad ühe suurmat osa erinevad kodanikeühendused, kelledele on üle 

antud mitmeid olulisi valla normaalseks toimimiseks vajalikke funktsioone. Koostöö 

arendamine kodanikeühendustega avalike teenuste osutamisel on kogu valla üks peamisi 

eesmärke. 

 

Ü.5.1. Koostöö arendamine MTÜga Järva-Jaani Tuletõrje Selts 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.5.1.1. Osalemine Seltsi 

poolt korraldatud 

päästealases 

ennetustegevuses 

T T T T T T T T T vallavanem 

MTÜ 

MTÜ 

T.5.1.2. Seltsi 

eraalgatuslike muuseumite 

tegevuse toetamine 

T T T T T T T T T vallavanem 

MTÜ 

KOV 

T.5.1.3. Seltsi poolt 

korraldatud Vanatehnika 

Killavoori korraldamises 

osalemine 

X X X X X X X X X Vallavanem 

MTÜ 

 

MTÜ 

KOV 

fondid 

 

 

 

Ü.5.2. Koostöö arendamine MTÜga Jaanilaia (Päevakeskus). 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.5.2.1. Päevakeskuse 

arendamine mitmekülgseks 

sotsiaalkeskuseks 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

MTÜ 

KOV 

fondid 

T.5.2.2. MTÜ Jaanilaia 

huvitegevusalaste tegevuste 

toetamine 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

MTÜ 

MTÜ 

KOV 

T.5.2.3. Päevakeskuse 

siseruumide vajadusest 

lähtuv renoveerimine 

X     X X   sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

fondid 
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Ü.5.3. Koostöö arendamine EELK Järva-Jaani Ristija Johannese Kogudusega 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.5.3.1. Kogudusega 

koostöö jätkamine 

vastavalt 12.12.2004 

sõlmitud Ühiste huvide 

kokkuleppele 

T T T T T T T T T majandusnõunik 

KOGUDUS 

KOV 

fondid 

T.5.3.2. Koguduse poolt 

korraldatud ajaloo-, 

kultuuri-, ja turismialastel 

tegevustel osalemine 

T T T T T T T T T majandusnõunik 

KOGUDUS 

Kogudus 

T.5.3.3. Kirikaia kalmistule 

teabealuse paigaldamine 

sealsetest arhitektuuri, 

ajaloo ja kultuuri 

mälestusmärkidest ning 

tuntud inimeste haudade 

asukohast 

X X        keskkonnanõunik 

KOGUDUS 

KOV 

Fondid 

T.5.3.4. Kiriku kui 

arhitektuurimälestise 

restaureerimise toetamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik 

KOGUDUS 

Kogudus 

Fondid 

KOV 

 
Ü.5.4. Koostöö arendamine MTÜga Seliküla Jalgsema Külaselts 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.5.4.1. Külamaja 

renoveerimise toetamine 

  X       majandusnõunik 

MTÜ 

MTÜ 

fondid 

T.5.4.2. Külamaja 

püsikulude katmise osaline 

toetamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik 

MTÜ 

KOV 

 

 

 

Ü.5.5. Koostöö arendamine MTÜga Karinu külaselts KARAME 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.5.5.1. Külamaja 

arendustegevuste toetamine 

X X        majandusnõunik 

MTÜ 

KOV 

fondid 

T.5.5.2. Külamaja 

püsikulude katmise osaline 

toetamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik 

MTÜ 

KOV 

T.5.5.3. Laste 

mänguväljaku ja 

spordiväljaku arendamine 

X         majandusnõunik 

MTÜ 

MTÜ 

fondid 

 

Ü.5.6. Kodanikualgatuse toetamine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.5.6.1. Järva-Jaani valla 

kodanikeühenduste 

projektide omaosaluse 

tasumise toetamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik 

 

KOV 

fondid 

T.5.6.2. Järva-Jaani valla 

kodanikeühenduste 

T T T T T T T T T majandusnõunik 

 

KOV 
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nõustamine ja 

informatsiooni edastamine 

T.5.6.3. Kuksema parki 

lava rajamise toetamine 
 X   X     majandusnõunik 

MTÜ 

MTÜ 

fondid 

T.5.6.4. Kuksema 

Motokuur tegevuse 

toetamine Rallipargi 

arendamisel 

X         majandusnõunik 

MTÜ 

MTÜ 

fondid 

T.5.6.5. Järva-Jaani 

Noorteklubi iga-aastase 

tegevuse toetamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik 

 

KOV 

T.5.6.6.Saagu Valgus 

keskuse tegevuse toetamine 

laste huvitegevuse 

korraldamisel 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

MTÜ 

T.5.6.7 MTÜga Türi-

Tamsalu Matkatee sõlmitud 

koostöölepingust 

tulenevate kohustuste 

täitmine matkatee 

arendamisel 

raudteetammile 

X X X X X X X X X vallavanem 

MTÜ 

KOV 

MTÜ 

fondid 

 

 

 

 

E 6 – Valla mainet kujundavad erilaadsed turismiobjektid ja-teenused. 

Avaldatakse Järva-Jaani valda käsitlevaid trükiseid.  Võetakse kasutusele loodusturismi 

võimalused. Säilitatakse ja kaitstakse ajaloo ja kultuuripärandit. 

 

Ü.6.1. Arendada välja atraktiivne peatuspaik puhkajatele, sise- ja välisturistidele 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.6.1.1. Kohalikku 

piirkonda tutvustavate või 

sümboliseerivate trükiste ja 

toodete valmistamise 

toetamine 

T T T T T T T T T vallavanem 

MTÜ 

KOV 

MTÜ 

T.6.1.2.Valla territooriumil 

viitade-siltide ja 

infotahvlite paigaldamine 

ja korrastamine 

X X   X     abivallavanem 

MTÜ 

KOV 

fondid 

T.6.1.3. Vallas tegutsevate 

eraalgatuslike avalike 

muuseumide tegevuse 

toetamine 

T T T T T T T T T vallavanem 

MTÜ 

KOV 

fondid 

T.6.1.4. Järva-Jaani Hosteli 

arendamine 

T T T T T T T T T Vallavanem 

asutuse juht 

KOV 

fondid 

T.6.1.5. Osalemine 

erinevates turismialastes 

koostöövõrgustikes 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

fondid 

T.6.1.6 Piibe turismi-

keskuse loomine 

X X X       MTÜ 

 

MTÜ 

fondid 
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Ü.6.2. Säilitada ja kaitsta ajaloo ning kultuuripärandit 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.6.2.1. Orina mõisa 

rekonstrueerimises 

osalemine 

X X  X      abivallavanem 

 

MTÜ 

KOV 

fondid 

T.6.2.2. Kiriku kui 

muinsuskaitseobjekti 

remontimise toetamine 

X X X X X X X X X abivallavanem 

KOGUDUS 

KOV 

fondid 

T.6.2.3. Kohalike giidide 

koolitamise toetamine 

X         majandusnõunik KOV 

fondid 

T.6.2.4. Mälestusmärkide 

ja nende ümbruse 

korrastamine 

T T T T T T T T T Keskkonna-

nõunik 

Järva-Jaani 

Teenus 

KOV 

 

T.6.2.5. Vabadussõjas 

langenute mälestusmärgi ja 

kiriku valgustuse tagamine 

T T T T T T T T T abivallavanem KOV 

T.6.2.6. Kirikaia lagunenud 

müüri parandamine 

 T T       Abivallavanem 

 

KOV  

fondid 

 

 

 

 

VALDKOND: SOTSIAALNE KAITSE, TERVISHOID JA 

TERVISEDENDUS 
 

E 7 – Tagatud on kohapealsed ja kaasaegsed tervishoiuteenused 

Jätkatakse Järva-Jaani perearsti- ja hambaraviteenuse toetamist. Osaletakse profülaktika- 

ja ennetusprogrammides ning toetatakse massaažiteenuse osutamise arendamist. 

 

Ü.7.1. Luua tervishoiuteenuste osutamiseks vastavad tingimused 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.7.1.1. Järva-Jaanis 

perearsti-, hambaravi- ja 

massaažiteenuste toetamine  

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

fondid 

 

T.7.1.2. 

Profülaktikaprogrammides 

ja ennetuslikes 

programmides osalemine 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

fondid 

 

 

 

E 8 – Toimiv ja vajadustest lähuv sotsiaalhoolekandesüsteem 

 

Ü.8.1. Sotsiaalse turvatunde suurendamine elanikes ja sotsiaalsete garantiide 

säilitamine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.8.1.1.  Täiendavate 

sotsiaaltoetuste jätkuv 

maksmine 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 
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T.8.1.2. Kolmanda sektori 

kaasamine ööpäevaringse 

hooldus-, avahooldus-, 

eluaseme-, varjupaiga- , 

transpordi- vms teenuste 

osutamiseks 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

 

T.8.1.3. Hoolduskeskuse 

käivitamine: eluaseme-, 

varjupaiga- ja 

avahooldusteenuse 

osutamiseks 

X  X       sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

vallavanem 

 

Erasektor, fondid 

 

T.8.1.4. Riskigruppidele 

sobivate ja kvaliteetsete 

sotsiaalteenuste osutamine 

(koduteenus , 

eluasemeteenus, psüühiliste 

erivajadustega inimesed, 

transporditeenus) 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

fondid 

 

T.8.1.5. Riskiperede 

varajane väljaselgitamine 

ja juhtumitega tegelemine 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

 

T.8.1.6. Lastega peredele 

suunatud toetuste 

maksmine (sünni-, kooli-, 

lasteaia toiduraha toetus 

jms) 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

 

T.8.1.7. Koostöös Eesti 

Töötukassa ja Süda-Eesti 

Sotsiaalkeskusega   

pikaajaliste töötutele 

rehabilitatsiooni teenuse 

korraldamine 

(tööharjumusprogrammid, 

koolitused, kursused, 

hädaabitööde pakkumine ja 

ajutiste tööde leidmine) 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

 

T.8.1.8.  Teavitamine ja 

nõustamine 

(sotsiaalnõustamine, 

psühholoogiline, 

toimetulekualane jms) 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

fondid 

T.8.1.9. Ravikindlustusega 

hõlmamata isikute 

raviteenuste eest tasumine 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

 

T.8.1.10. Invasissepääsude 

rajamine üldkasutatavasse 

hoonetesse 

X X        sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

abivallavanem 

 

KOV 

 

T.8.1.11. Eluasemeteenuse 

võimaldamine 

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 

fondid 

T.8.1.12. Nõustamine 

töötutele, tööotsijatele, 

puuetega inimestele jts 

sihtgruppidele koostöös 

riiklike-, era – ja 

mittetulundussektoriga  

T T T T T T T T T sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

KOV 
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VALDKOND: KORRAKAITSE JA TURVALISUS 
 

E. 9 - Turvaline elukeskkond 

 
Ü.9.1. Tagada efektiivne turvalisuse tagamise süsteem  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.9.1.1. Koostöö jätkumine 

turvalisuse tagamisel valla 

ja Paide politseijaoskonna 

vahel 

T T T T T T T T T vallavanem 

korrakaitse -

talituse komissar 

KOV 

 

T.9.1.2. Naabrivalve 

liikumise propageerimine 

ja organiseerimine 

T T T T T T T T T vallavanem 

majandusnõunik 

KOV, MTÜ-d 

T.9.1.3. Abipolitseinike 

tegevuse toetamine 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

 

T.9.1.4. Suvise rannavalve 

tegevuse tagamine 

T T T T T T T T T vallavanem 

 

KOV 

 

T.9.1.5. Liiklusohutuse 

tagamiseks koostöö 

jätkamine Maanteeametiga 

T T T T T T T T T vallavanem 

abivallavanem 

asutuse juhid 

 

KOV 

 

Ü.9.2 Suurendada tuleohutuse alast tegevust 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.9.2.1. Tuleohutuse 

tagamiseks koostöö 

arendamine Päästeametiga 

T T T T T T T T T MTÜ JJTS juht 

vallavanem 

KOV 

 

T.9.2.2. Tuletõrje 

veevõtukohtade 

väljaehitamine valla 

külades 

X    X     abivallavanem KOV 

fondid 

 

 

VALDKOND: ETTEVÕTLUS, INFRASTRUKTUURID JA 

KOMMUNAALMAJANDUS 
 

E. 10 - Soodne ettevõtluskeskkond - arenenud taristu, mitmekesised 

investeerimisvõimalused 

 

Ü.10.1.Toetada ettevõtluse arengut 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.10.1.1.Vabade 

ettevõtlusalaste ressursside 

(investeeringuobjektide, 

vabade äripindade, 

tootmiseks sobivate alade) 

kaardistamine ja 

pakkumine investoritele 

T T T T T T T T T abivallavanem 

majandusnõunik 

 

KOV 

T.10.1.2  Ettevõtlusalade 

arendamine, sh tehnilise 

infrastruktuuri ehitamine  

 X   X     abivallavanem KOV, 

fondid 
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T.10.1.3. Vallapoolsete 

otsetoetuste eraldamine 

alustatavatele ettevõtetele 

X         vallavanem KOV 

T.10.1.4. Koolituste 

(infopäevad) korraldamine 

ettevõtjatele (ettevõtjate 

ümarlaud) 

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 

T.10.1.5. Väikeettevõtjate 

ja alustavate ettevõtjate 

nõustamine  

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 

 
E. 11 - Kaasaegsed elamistingimused ja infrastruktuurid 

 

Ü.11.1. Tagada soojusenergia ( keskkonnasäästlik ) tootmine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.11.1.1. Valla hallatavate 

asutuste  küttesüsteemide 

rekonstrueerimine 

 X X       abivallavanem KOV 

fondid 

T.11.1.2. Kortermajade 

elanike ja korteriühistute 

motiveerimine 

energiasäästuprogrammides 

osalemiseks 

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 

fondid 

T.11.1.3. Alevi 

põhjapoolses osas 

(kortermajad, kool, võimla, 

lasteaed) küttesüsteemide 

energiasäästlik 

lahendamine 

 X X  X     abivallavanem KOV 

fondid 

T.11.1.4. Vallamajas ja 

hallatavates asutustes 

energiasäästuprojektide  

rakendamine: aknad, 

välisfassaad ja 

katuseremont. 

X X    X    abivallavanem KOV 

T.11.1.5. Energeetika 

arengukava uuendamine 

X         abivallavanem KOV 

 

Ü.11.2. Rajada toimiv ja keskkonnanõuetele vastav ühisveevarustuse ja  

-kanalisatsioonisüsteem 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.11.2.1 Metstaguse küla 

vee- ja kanalisatsiooni-

trasside ja puurkaev-

pumpla rekonstrueerimine, 

küla keskuse reoveepuhasti 

rajamine 

    X     abivallavanem 

keskkonnanõunik 

OÜ Järva-Jaani 

Teenus 

KOV 

fondid 

T.11.2.2 Jalgsema küla 

vee- ja kanalisatsiooni-

trasside ja puurkaev-

pumpla rekonstrueerimine, 

Paistevälja reoveepuhasti 

ehitamine 

  X       abivallavanem 

keskkonnanõunik  

OÜ Järva-Jaani 

Teenus 

KOV 

fondid 
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T.11.2.3 Kuksema küla 

veetrasside ehitamine ja 

rekonstrueerimine, 

puurkaev-pumpla 

rekonstrueerimine 

      X   abivallavanem 

keskkonnanõunik  

OÜ Järva-Jaani 

Teenus 

KOV 

fondid 

T.11.2.4 Karinu küla 

veetrasside 

rekonstrueerimine 

X     X    Abivallavanem 

Keskkonnanõunik  

 

OÜ Järva-Jaani 

Teenus 

KOV 

fondid 

T.11.2.5  Majapidamiste 

toetamine puurkaevude 

rajamisel ja renoveerimisel 

(hajaasustuse programm) 

X         abivallavanem 

keskkonnanõunik 

OÜ Järva-Jaani 

Teenus 

KOV 

fondid 

T.11.2.6 Valla 

pumbamajade remontimine 

X    X     Abivallavanem 

OÜ Järva-Jaani 

Teenus 

KOV 

fondid 

T.11.2.7 ÜVK arengukava 

täiendamine 
    X     Abivallavanem 

keskkonnanõunik 

KOV 

fondid 

 
Ü.11.3. Tagada kvaliteetne ja turvaline teedevõrk ning toimiv ühistransport 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.11.3.1. Teede 

remontimine ja ehitamine 

vastavalt teehoiukavale 

T T T T T T T T T abivallavanem 

 

KOV 

fondid 

T.11.3.2. Kohalike teede 

aluse maa 

munitsipaliseerimine ja 

väljaostmine 

T T T T T T T T T abivallavanem 

majandusnõunik 

KOV 

 

T.11.3.3. Kergliiklusteede 

võrgustiku rajamine vallas 

(Võllaste, Lai tänav, Järva-

Jaani tehisjärve ümber, 

Järva-Jaani – Karinu, 

Järva- Jaani - Kuksema) 

X    X  X   abivallavanem 

majandusnõunik 

KOV 

fondid 

T.11.3.4. Avalike parklate 

rajamine 

X X   X X    abivallavanem KOV 

Riigieelarve 

T.11.3.5. Järva-Jaani alevi 

keskväljaku 

detailplaneeringu 

elluviimine 

   X      abivallavanem 

 

KOV 

fondid 

T.11.3.6. Tänavavalgustuse 

uuendamine 

X X X X X X X X X abivallavanem KOV 

fondid 

T.11.3.7. Vallasisese 

bussiühenduse tagamine 

elanike ja õpilaste 

liikumiseks 

T T T T T T T T T abivallavanem 

 

KOV 
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E. 12 - Puhas ja säästev looduskeskkond  

 

Ü.12.1. Tõsta keskkonnateadlikust 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.12.1.1. Keskkonnaalase 

info jagamine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

 

T.12.1.2. Õpilastele 

keskkonnaalaste töölaagrite 

korraldamine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik 

 

KOV 

Fondid 

T.12.1.3. Keskkonnaalaste 

teemapäevade korraldamine 

valla haridusasutustes 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik 

asutuse juhid 

KOV  

fondid 

 
 

Ü.12.2.Utiliseerida keskkonda ohustavad olme- ja tootmisjäätmed 

keskkonnasäästlikult  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.12.2.1 

Jäätmekogumiskohtade 

haldamine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

fondid 

T.12.2.2 Ebaseaduslike 

prügi mahapanekukohtade 

likvideerimine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

 
 

Ü.12.3. Luua puhas elu-ja looduskeskkond 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.12.3.1. Veeproovide 

võtmine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

T.12.3.2. Kasutusest 

väljalangenud puur- ja 

salvkaevude 

väljaselgitamine ja 

tamponeerimine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

 

T.12.3.3. Järva-Jaani 

tehisjärve hooldustööde 

korraldamine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik 

OÜ Järva-Jaani 

Teenus 

KOV 

fondid 

T.12.3.4. Järva- Jaani 

tehisjärve 

saneerimisprojekti 

teostamine 

X   X X     keskkonnanõunik KOV 

fondid 

T.12.3.5. Ammendatud 

Karinu karjääri tekkinud 

järve äärde puhketsooni 

loomise toetamine 

       X  keskkonnanõunik KOV 

fondid 

T.11.3.6. Järva- Jaani 

kraavi korrastamine (algus 

E- Piima juures, lõpp järve 

truubi juures) 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

fondid 
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Ü.12.4. Korrastada haljasalad, pargid ja kalmistud  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.12.4.1. Järva-Jaani alevi 

haljastuprojekti koostamine 

X X        keskkonnanõunik 

keskkonna-

komisjon 

KOV 

T.12.4.2. Järva-Jaani alevi 

parkide ja haljasalade 

korrastamine ja 

uuendamine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

fondid 

T.12.4.3. Lagunenud 

hoonete kaardistamine ja 

omanike teavitamine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

T.12.4.4. 

Loodusväärtuslike paikade 

(kivid, kalmed, puud, 

paljandid jms) 

korrastamine  

T T T T T T T T T keskkonnanõunik, 

külaseltsid 

KOV 

fondid 

T.12.4.5. Hauaplatside ja 

matmise andmekogu 

vastavusse viimine, 

digitaliseerimine, 

haldamine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

 

T.12.4.6. 

Heakorrakonkurssides 

osalemine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik KOV 

 

T.12.4.7. Üldkasutatavate 

lastemänguväljakute 

hooldamine ja laiendamine 

T T T T T T T T T keskkonnanõunik, 

 

KOV 

fondid 

 

E. 13 - Korrastatud munitsipaalhooned, rajatised ja maakasutus 
 

Ü.13.1. Valla eluruumide arenemiseks tingimuste loomine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.13.1.1. Korteriühistute 

loomise toetamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 

T.13.1.2. Korteriühistutele 

infopäevade korraldamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 

T.13.1.3. Läbirääkimised 

kinnisvara arendajatega 

elamuehituse 

hoogustamiseks 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

 

Ü.13.2. Munitsipaaleluruumide ehitamine ja renoveerimine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.13.2.1. 

Munitsipaalhoonete 

renoveerimine 

X X   X     abivallavanem 

OÜ Järva- Jaani 

Teenus 

KOV 

T.13.2.2. 

Sotsiaaleluruumide 

remontimine ja 

kohandamine vastavalt 

vajadusele 

T T T T T T T T T abivallavanem 

sotsiaal- ja 

haridusnõunik 

 

KOV 
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T.13.2.3. Lai 2 hoone 

renoveerimine 

munitsipaalkorterelamuks  

   X X     Vallavanem, 

abivallavanem 

KOV, 

fondid 

T.13.2.4. Erahooldekodu 

loomiseks vajalike 

tingimuste loomine 

  X  X     Vallavanem, 

abivallavanem 

Erasektor 

 

Ü.13.3. Tagada maade heaperemehelik kasutamine 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.13.3.1. Omandi- ja 

maareformi lõpule viimine 

X X        majandusnõunik KOV 

T.13.3.2. Taotluseta maade 

väljaselgitamine riigi 

reservmaadeks 

X X        majandusnõunik KOV 

T.13.3.3. Maade arvestuse 

registri pidamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 

 

VALDKOND: KOHALIKU OMAVALITSUSE KUI 

ORGANISATSIOONI ARENDAMINE 
 

E. 14 – Avatud ja kaasav vallajuhtimine 

 

Ü.14.1. Tõhustada koostööd 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.14.1.1. Suhete hoidmine 

ja arendamine Kokkola 

linnaga 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

T.14.1.2. Lepinguliste 

partneritega info 

vahetamine ja koostöö 

jätkamine (JOL, KENK, 

Järvamaa Haigla, Väätsa 

Prügila, JÜTK, JAK, 

Jäätmehoolduskeskus jt) 

T T T T T T T T T vallavanem 

 
KOV 

T.14.1.3. Koostöö 

arendamine JAP Leader-

tegevusgrupi valdadega 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

T.14.1.4. Koostöö 

arendamine 

naabervaldadega  

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

T.14.1.5. Aktiivne 

osalemine 

organisatsioonide, kus vald 

omab liikmelisust, töös 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

 

Ü.14.2. Tõhustada infolevi vallaelanikele; tagada valdkondlik arendustegevus 

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.14.2.1. Vallaelanike seas 

küsitluste korraldamine 

tagasiside saamiseks 

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 

T.14.2.2. Elanike huvigruppide 

kaasamine strateegiate, 

arengukavade koostamisse 

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 



 56 

T.14.2.3. Valla interneti 

kodulehe arendamine 

T T T T T T T T T tehniline sekretär 

majandusnõunik 
KOV 

T.14.2.4. Vallalehe arendamine 

ja kättesaadavuse tagamine 

T T T T T T T T T majandusnõunik KOV 

T.14.2.5. Vallas toimuvate 

sündmuste kajastamine valla 

teabekanalites: vallalehes, 

infotahvlitel, Järvamaa 

infoportaalis ja sotsiaalmeedias 

T T T T T T T T T tehniline sekretär 

majandusnõunik 

Vallalehe 

toimetaja 

KOV 

 

Ü.14.3. Uuendada avaliku teenistuse haldussuutlikust  

Tegevus `15 `16 `17 `18 `19 `20 `21 `22 `23 Vastutav 

üksus 

Finants. 

T.14.2.1. Ametnike pidev 

koolitamine 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 

T.14.2.2. Infotehnoloogia 

kaasajastamine 

T T T T T T T T T vallavanem KOV 
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5. JÄRVA-JAANI ARENGUKAVA SEOS 
JÄRVAMAA ARENGUSTRATEEGIATE JA 
PLANEERINGUTEGA 
 

5.1. Seos Järva maakonnaplaneeringuga ja 
teemaplaneeringutega 
 
Järva-Jaani valla arengumudeli elluviimine on seotud Järva maakonnaplaneeringuga 

(koostati 2006). Maakonnaplaneeringus on toodud järgmised Järva-Jaani valla 

arengukava 2009-2015 seisukohast olulised tegevussuunad: 

● Majanduselu ja ettevõtluse edendamiseks ning elanikele töökohtade loomise eesmärgil 

pöörata senisest enam tähelepanu puhkemajanduse kui majandusharu arengule. 

● Eesmärgiga tõsta tööjõu kvaliteeti ja konkurentsivõimet ning parandada tööhõivet tuleb 

muuta olemasolev kutsehariduse võrk paindlikumaks, orienteerudes turu tegelikule Järva-

Jaani valla arengukava 2009-2015 vajadusele. 

● Oluliselt rohkem on vaja tähelepanu pöörata kogu maakonna säästvale arengule, et ka 

järgnevatel põlvkondadel oleks Järvamaal võimalik elada. 

 

5.2. Seos Järvamaa hooldusvõrgu arengukavaga 2005-
2015 
Arengukava koostamisel on arvestatud piirkondlike vajaduste ja erisustega hooldusvõrgu 

ülesehitamisel ning teenuste planeerimisel. Eesmärgiks on võimalikult hea elukeskkond 

läbi kvaliteetsete tervishoiu- ja hoolekandeteenuste osutamise arvestades majandusliku 

efektiivsuse ning olemasolevate ja kättesaadavate ressurssidega. 

● Hooldusvõrgu sihtgruppi kuuluvad püsiva tervisekahjustusega või funktsionaalsete 

häiretega inimesed, kes vajavad pidevat perioodilist õendusabi ning hoolekannet. 

● Omavalitsuse poolt pakutavate teenuste (koduteenus, eluasemeteenus, päevakeskused) 

arendamine piirkondlikest vajadustest lähtuvalt aastaks 2015. 
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LISA 7.1 

Munitsipaalomandisse taotletavad objektid alates 2013 a 
 

1. Valla teed ja tänavad 

 

Jrk. nr. Tee nimi 

1 Heina tänav 

2 Lepsi tee 

3 Aasa tee 

4 Paju tee 

5 Kogre tee 

  

  

 

2.  Platsid, haljasalad 

           1) Pioneeride park 

           2) Võimla tee parkimisplats     

           3) Kalda tn vana karjäär haljasalaks   

           4) Vana biopuhasti krossirajaks      

           5) Raudteetamm matkateeks 

3. Alevi haljasmetsad  

1) Kooli ja ringtee vaheline 

4. Ehituskrundid peremehetute hoonete juurde ja muud   

       1) Mittearvel olevate hoonete juurde teenindusmaad Järva-Jaani alevis  

 

 


