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SISSEJUHATUS 

Jõgeva linna hariduse arengukava on jätkuks „Jõgeva linna ja Jõgeva valla ühisele hariduse 

arengukavale 2008-2012“1. Käesolevas linna hariduse edendamise raamdokumendis on 

võrreldes eelmise arengukavaga mitmeid põhimõttelisi muudatusi. Kui eelneva perioodi kava 

keskendus peamiselt üldharidusega seotud muudatustele, siis käesolev dokument sisaldab 

eesmärke kogu linnaga seotud haridusvõrgu ümberkorraldamiseks, arvestades formaalse 

hariduse kõrval ka mitteformaalse hariduse rolliga. Kavas sisalduv tegevuskava on 

täpsustanud konkreetsemalt, mis ajahetkel mingi muudatusega edasi minnakse. Koostajad on 

keskendunud eelkõige linna kui omavalitsusüksusega seotud asutuste tegevuste ümber 

korraldamisega ega kajasta Jõgeva valla haridusega seonduvat, kuna omavalitsuste ühinemine 

tundub praegusel hetkel olevat pigem ebatõenäoline. Samas on koostajad arvestanud linna 

hariduskorralduse muutmisega selliselt, et omavalitsuste ühinemine ei sunniks siinses kavas 

leiduvat koheselt muutma. 

Arengukava koostamisel on lisaks eelneva perioodi arengukavale lähtutud järgmistest 

dokumentidest: Jõgevamaa koolivõrgu arengukava 2006-20122, Jõgeva maakonna koolivõrgu 

analüüs ja lähtekohad selle arendamiseks3, Üldharidussüsteemi arengukava 2007-20134, 1. 

juulil 2011. a sõlmitud Jõgeva linna ja Haridus- ja teadusministeeriumi vaheline koostööleping5 

Jõgevale riigigümnaasiumi loomiseks. Lisaks on lähtutud erinevatest kahe aasta jooksul 

linnavolikogu poolt vastu võetud otsustest. Arengukava koostamisel on silmas peetud 2011. 

aastal Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad6 ning 

2010. aastal vastu võetud uuest põhikooli- ja gümnaasiumiseadus7. 

Arengukava lahutamatud osad on 2011. aasta veebruaris Jõgeva linnavalitsuselt volikogule 

esitatud „Jõgeva linna koolivõrgu analüüs üldhariduskoolide kohta“ parandatud versioon ning 

haridusvõrgu ümberkorraldamise komisjoni töö kokkuvõte Jõgeva Linna- ja Vallavolikogule 

2010. aastast. 

                                                 
1 Jõgeva linna ja Jõgeva valla ühine hariduse arengukava 2008-2012, Jõgeva Linnavolikogu 06.03.2008. a otsus nr 13 
2 SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, jaanuar-mai 2006 
3 Jõgeva maakonna koolivõrgu analüüs ja lähtekohad selle arendamiseks, maakondlik uuring, 2010 
4 Üldharidussüsteemi arengukava 2007-2013, Vabariigi Valitsuse 19.01.2007. a korraldus nr 26 
5 Jõgeva linna ja Haridus- ja teadusministeeriumi vaheline koostööleping, Tartu 01.07.2011  
6 Põhikooli riiklik õppekava, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 1; Gümnaasiumi riiklik õppekava, 
Vabariigi Valitsus 06.01.2011. a määrus nr 2 
7 Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 
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Arengukava koostamisel on arvestatud viimaste aastate üleriigilist ja omavalitsuse 

majanduslikku olukorda, mistõttu ei ole planeeritud võtta linnale tulevikuks suuri rahalisi 

kohustusi. Arengukava koostamisel on püütud järgida kahte peamist põhimõtet: 

õpilasekesksus ning õpiharjumuste kujundamine alusharidusest kuni täiskasvanuõppeni välja. 

Struktuursete muudatuste juures on lisaks eelpool mainitule silmas peetud ka Jõgeva linna 

haridustraditsioone ning olemasolevate võimaluste ja haridustaseme säilitamist uutes 

loodavates institutsioonides. Arengukava juhtidee on: arvestades minevikuga, vaadates 

tulevikku. Õpilaste arvu ja kvalifitseeritud õpetajate olemasolu säilitamiseks on vajalik 

arvestada ka praeguste haridusasutuste tegevust varasematel perioodidel. 

Viimased aastad on näidanud, et muudatused nii hariduses kui muudes ühiskonna arengut 

üldisemalt mõjutavates valdkondades on möödapääsmatud. Järgnevatel aastatel tuleb leida 

lahendus, kuidas olemasolevat head hariduses kaasajastada ning optimaalsete kuludega tagada 

vähemalt senine hariduskvaliteet, pidades silmas tuleviku arenguvõimalusi. Siinjuures tasub 

märkida, et hoolimata kahanenud lastearvust on meie linna kaks üldhariduskooli siiski 

maakonna ühed suuremad. 

Arengukava uuendamise ning läbivaatamise eest vastutavad linnavalitsus ning linnavolikogu 

haridus- ja kultuurikomisjon. Tegevuskava seire ning läbivaatamine toimub jooksvalt 

kokkulepitud etappide läbimisel. Nii saame näiteks suuremate muudatuste juurde eelhariduses 

minna vajadusel siis, kui oleme lõpule viinud lasteaia Karikakar ehituse ning on võimalus 

tekkinud olukorda adekvaatselt hinnata. 

Arengukava lõpuaasta 2016 on koostajate teadlik valik, kuna 2012. aasta plaanide kohaselt 

peaks just sellel aastal lõpetama loodava riigigümnaasiumi lend, kes alustab õpinguid 

2013.aastal loodavas riigigümnaasiumis (kaks esimest lendu tulevad üle Jõgeva 

gümnaasiumidest. Samuti on 2016. aastal arvatavasti võimalik haridusega seotud taristu 

arendamiseks kasutusele võtta Euroopa Liidu poolt Eestile antava struktuuritoetuse järgmise 

perioodi vahendeid. Samuti jääb õrn lootus, et ehk on selleks hetkeks toimunud või toimumas 

ka paljuräägitud omavalitsuste ühinemine, mis tingib kindlasti ka olemasoleva kava 

mõningase ümbervaatamise. 

Arvestades linna rahalist võimekust paaril eelneval aastal ning püüdes hinnata tulevikku, ei 

näe käesoleva kava koostajad paljuräägitud, ühe suure hariduslinnaku loomise võimalikkust 

uue komplekshoone ehitamise selle kava raames. Seetõttu on erinevates ümberkorralduste 

ettepanekutes lähtutud olemasolevatest hariduses kasutusel olevatest hoonetest. 
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Ükski arengukava ei ole oma olemuselt dogmaatiline tõde, vaid hetkeolukorda arvestades 

võimalik tee tegevuste ümberkorraldamiseks. Viimaste aastate arengud on näidanud, et 

muutused maailmas, mis ei jäta puudutamata ka ühtegi väiksemat omavalitsust Eestis, ei anna 

meile täit kindlust, et kõik käesolevas kavas planeeritu täielikult realiseeruks. Veel enam 

peame ebakindlas majandussituatsioonis säilitama külma närvi, olema avatud uuendustele 

ning ideedele, unustamata peamist, et väikelinnast teeb ühe tõelise väikelinna see, kui me 

suudame siit saata maailma haritud, endast ja teistest lugupidavad, kodukohta armastavad 

ning demokraatlikke väärtusi hindavaid noori. 

 

Mihkel Kübar 

Jõgeva abilinnapea 



 6 

ARENGUKAVAS KASUTATAVAD MÕISTED JA LÜHENDID 

Alusharidus – teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused 

edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Omandatakse lasteasutuses või kodus. 

Huviharidus – teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogum, mis on 

omandatud süsteemse juhendatud tegelemise kaudu vaba tahte alusel tasemekoolitusest, 

tööalasest koolitusest ja tööst vabal ajal ning mis loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks 

arenguks. 

Täiskasvanuharidus – täiskasvanud õppuritele suunatud haridus, mis jaguneb üldhariduseks, 

kutsehariduseks, täiendhariduseks, vabahariduseks jne. 

Üldharidus –teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis 

võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, 

austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle 

sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust. 

Valikaine – kooli poolt pakutav õppeaine, mis õpilase poolt valituna muutub talle 

kohustuslikuks õppekava osaks. 

Kohustuslik õppeaine – riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslik õppeaine. 

Riiklik õppekava – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õppekava.  

Kooli õppekava – riiklike õppekavade alusel koostatud kooli õppekava. 

LA – lasteaed. 

JG – Jõgeva Gümnaasium. 

JÜG – Jõgeva Ühisgümnaasium. 

JTTK – Jõgeva Täiskasvanute Keskkool. 

I kooliaste ehk 1.-3. klass. 

II kooliaste ehk 4.-6. klass. 

III kooliaste ehk 7.-9. klass. 

G – gümnaasiumiaste ehk 10.-12. klass. 

PPR, Pikapäevarühm - koht õppekavaväliseks tegevuseks, kus õpilastele pakutakse 

järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, 

koduste ülesannete täitmisel ja huvide arendamisel. 

LEA – Jõgeva linnaeelarvelised vahendid. 

REA – riigieelarvelised vahendid. 

MTÜ – mittetulundusühing. 
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1. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 

1.1 Rahvastik 

Üleüldine rahvastiku vähenemine nii Jõgeva linnas kui kogu maakonnas üldse, on juba mitu 

aastat karm reaalsus. Lisaks ühiskondlikele ootustele meie haridussüsteemile üldisemalt üle 

Eesti, on just rahvastiku kahanemine teine väga tõsine argument, vaatamaks kriitiliselt üle 

tänast ning tegema plaane tulevikuks. Rahvastikuregistri andmetel elab 2012. aasta 1. jaanuari 

seisuga Jõgeva linnas 5758 elanikku (2000. aastaga võrreldes 676 elanikku vähem), Jõgeva 

vallas 4911 elanikku ja Jõgeva maakonnas kokku 34 331 elanikku. Allolevad rahvastiku 

püramiidid näitavad nii linna, valla, kui kogu maakonna rahvastiku koosseisu, andmaks 

paremat ülevaadet sellest, missuguses inimkeskkonnas me piirkonnana aastal 2012 asume. 

 

Joonis 1. Jõgeva linna rahvastik 

 

 

Joonis 2. Jõgeva valla rahvastik 
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Joonis 3. Jõgeva maakonna rahvastik 

 

Rahvastiku püramiididest on näha, et nii Jõgeva linnas kui ka Jõgeva vallas on 20-30 aastaste 

inimeste arv suhteliselt suur. Nende hulgas on suur osa inimesi, kes omavad vastavas 

omavalitsuses registrijärgselt elukohta, kuid tegelikult õpivad või töötavad mujal. Sellest võib 

järeldada, et linna hariduse tulevik on rohkemal või vähemal määral seotud selle vanusegrupi 

esindajate Jõgevale kolimisega, mis eeldab eelkõige töökohtade ning vajaliku elamispinna 

olemasolu. See tähendab, et hariduse tulevik sõltub suuresti kohaliku ettevõtlusmaastiku 

kestvusest mitte vastupidi. 
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Tabel 1. Sünnid Jõgeva linnas alates 01.10.2004 

Sündinud ajavahemikus Lähevad kooli Jõgeva linn 
Jõgeva vald (tõenäoliselt võivad tulla 

1. klassi Jõgeva linna koolidesse) 

01.10.2004 – 30.09.2005 01.09.2012 51 41 (18) 

01.10.2005 – 30.09.2006 01.09.2013 55 32 (6) 

01.10.2006 – 30.09.2007 01.09.2014 54 42 (15) 

01.10.2007 – 30.09.2008 01.09.2015 68 40 (13) 

01.10.2008 – 30.09.2009 01.09.2016 48 35 (16) 

01.10.2009 – 30.09.2010 01.09.2017 67 45 (18) 

01.10.2010 – 30.09.2011 01.09.2018 49 43 (18) 

 

Sündide arv nii linnas kui vallas ei anna just palju põhjust rõõmustamiseks. Sündinud laste ja 

potentsiaalsete kooliminejate arv näitab üsna üheselt, et linna loodava ühe põhikooli esimene 

kooliaste saab olema kolme klassikomplektiga. 2011. aastal avati kahes üldhariduskoolis 

kummaski kaks klassikomplekti vastavalt JG 36 ja JÜG 25 last. 2012 aasta 1. septembril 

avatakse JG-s kaks ning JÜG-is üks esimene klass (arvestades õpilaste arvu). PGSi alusel 

võib põhikoolis ühes klassikomplektis olla kuni 24 õpilast, hoolekogu ja omaniku nõusolekul 

ka kuni 26. Võrdluseks olgu lisatud, et 2005. aastal oli Jõgeva linnas (registrijärgselt) 

esimesse klassi astujaid 75.  

Esimesse klassi astujate arv mõjutab üsna üheselt ka järgmiste kooliastmete taset ning aitab 

meil prognoosida, kui suurearvulised saavad olema järgmised kooliastmed. 

Aastaks 2016 prognoosib linnavalitsus kooliastmeti õpilaste arvuks linna haridussüsteemis 

kokku umbes 930 õpilast. Õpilaste prognoositavad arvud aastate lõikes on toodud allpool 

olevas tabelis. 

 

Tabel 2. Õpilaste prognoos 2012-2017 

õppeaasta 

klass 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 69 61 69 81 64 85 

2 61 69 61 69 81 64 

3 62 61 69 61 69 81 

4 80 62 61 69 61 69 

5 79 88 68 66 75 67 

6 95 79 88 68 66 75 

7 100 100 88 96 82 75 

8 89 100 100 88 96 82 
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9 96 89 100 100 88 96 

Põhikool kokku 731 709 704 698 682 694 

10 85 85 85 85 85 85 

11 86 85 85 85 85 85 

12 71 85 85 85 85 85 

Gümnaasium 

kokku 

242 255 255 255 255 255 

1.2 Alusharidus 

Jõgeva linnas on kaks lasteaeda: kesklinna piirkonnas asub lasteaed „Rohutirts” (Rohu tn 8) ja 

linna lääneosa teenindab lasteaed „Karikakar” (Pae tn 2), mis ajutiselt on uue hoone 

ehitamiseni paigutatud Jõgeva Ühisgümnaasiumi (Piiri tn 1) ruumidesse (3 rühma) ning 

lasteaia Rohutirts ruumidesse (2 rühma). 

Lasteaia Rohutirts nimekirjas oli 2011. a oktoobris 179 last, rühmi on 11, neist 3 sõimerühma 

ja 1 tasandusrühm. Lasteaia Karikakar nimekirjas oli 91 last.  

Mõlemad lasteaiad kuuluvad Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. 

Karikakra lasteaias toimub lastevanemate omaosalusel laulu- ja mänguring. Lasteaia Rohutirts 

ruumides töötavad Jõgeva Muusikakooli huviõppe laulurühmad. 

Jõgeva linnas on suudetud tagada kõigile eelkooliealistele lastele lastevanemate soovi korral 

päevahoid lasteaias. 

2011. aasta oktoobris oli Jõgeva linnas 276  2-7aastast lasteaiaealist last, kellest lasteaias käis 

262 last ehk 95%, neist 255 Jõgeva linna lasteaedades ja 7 mujal. Aasta pärast on 2-7aastaste 

laste arv 292. See toob kaasa lasteaiakohtade täiendava vajaduse 1 rühma jagu. 

Lasteaedades töötab 2012. a seisuga kokku 38 pedagoogi, lisaks 2 direktorit ja 2 

õppealajuhatajat, kellest erialast kõrgharidust omab 21 ja erialast kesk-eriharidust 21 töötajat. 

Suurema osa lasteaia kuludest katab omavalitsus. Lasteaias käiva lapse vanem on kohustatud 

tasuma osalustasu lasteaia kulude osaliseks katmiseks 20 € kuus. Lisaks maksavad 

lapsevanemad toitlustamise eest sõimerühmas 0,96 € ja aiarühmas 1,28 € päevas. 

Omavalitsuse finantseering ühe lapse kohta on 2012. aastal lasteaia Rohutirts tavarühmas 

218,00 € ja tasandusrühmas 425,00 € ning lasteaias Karikakar 218,00 €. 

Lasteaedade kulude dünaamikast annab ülevaate alljärgnev tabel (eurot). 
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Tabel 3. Lasteaedade kulud (eurot) 

Lasteaed Kulud 2007 2008 2009 2010 2011 

Personal 150020 165493 186763 164656 166793 

Majandus 64621 66839 62601 62314 53167 LA Karikakar 

Investeeringud 73640 4250 0 0 43309 

Personal 310910 347066 402426 343839 343207 

Majandus 98456 108222 71134 68641 92432 LA Rohutirts 

Investeeringud 108976 94807 101293 752796 177643 

 

Mõlemad lasteaiad asusid kuni 2010. aastani 1985. a valminud hoonetes. Lasteaed Rohutirts 

rekonstrueeriti põhjalikult 2010. aastal, lasteaia „Karikakar“ jaoks on kavas ehitada vana 

hoone asemele uus hoone, mis peaks valmis saama 2013. aastal. 

MTÜ Jõgeva Perekeskus 

Jõgeva Perekeskus loodi 2007. a oktoobris 4 hakkaja naise poolt, kes leidsid, et Jõgeval oleks vaja 

kohta, kus väikelastega emad ja lapsed koos käia saavad. 2008. a detsembris avati Jõgeva 

Täiskasvanute Keskkooli II korrusel asuvas klassiruumis mängutuba „Kraaksupesa“. 

10. septembril 2011. a avati uue mängutoa uksed kesklinna piirkonnas aadressil Puiestee tn 

25A. Asukoht I korrusel võimaldab ligipääsu nii vankrite kui ratastooliga. Eelnevatel aastatel 

on mängutuba olnud avatud paaril päeval nädalas mõned tunnid, praegu ollakse avatud 

esmaspäevast reedeni kella 10-15.  

Mängutoas toimub väikelaste muusikaring, korraldatakse Perekooli loengusarja rasedatele ja 

nende tugiisikutele, lapsevanematele pakutakse lastehoiuvõimalust ajaks, kui on vaja arsti juurde 

või juuksurisse minna. Samuti on võimalus üle 3aastaseid lapsi kuni 3,5 tunniks mängutuppa 

mängima jätta. Alla 3aastased lapsed saavad ilma vanemata mängutoas mängida vaid kokkuleppel 

hoidjaga. Mängutoas on võimalik tähistada laste sünnipäevi.  

Jõgeva Perekeskus on mitmel aastal saanud oma tegevuseks toetust ka Jõgeva 

Linnavalitsuselt. 
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1.3 Üldharidus 

Jõgeva linnas on kolm gümnaasiumiharidust andvat kooli: Jõgeva Gümnaasium, Jõgeva 

Ühisgümnaasium ja Jõgeva Täiskasvanute Keskkool.  

Tabel 4. Jõgeva linna koolide gümnaasiumiastme õpilased 2011. a sügisel 

Kool Õpilaste arv Jõgeva linnast 
Teistest 

gümnaasiumita 
omavalitsustest 

Teistest 
gümnaasiumiga 
omavalitsustest 

Jõgeva Gümnaasium 163 79 78 6 

Jõgeva Ühisgümnaasium 81 38 40 3 

Jõgeva Täiskasvanute KK 140 36 66 38 

 

Tabel 5. Õpilaste arv Jõgeva linna, valla ja maakonna üldhariduskoolides 2005-2011 aastal 

Õpilaste arv  Kooliaste 2005 2007 2009 2010 2011 

I 174 141 120 111 109 

II  238 211 147 145 136 

III  319 253 230 203 179 

G 208 219 171 168 163 JG 

KOKKU 939 824 668 627 587 

I  98 103 113 111 94 

II  129 108 125 118 118 

III  194 153 118 133 124 

G 160 150 136 111 81 JÜG 

KOKKU 581 514 492 468 417 

III  35 39 27 18 14 

G 138 131 167 168 140 JTKK 
KOKKU 173 170 194 186 154 

Kokku JÕGEVA linnas 1693 1508 1354 1281 1158 

JÕGEVA vald I 96 84 84 81 80 

  II 85 68 65 64 69 

  III  104 89 51 47 50 

Kokku JÕGEVA vallas 285 241 200 192 199 

JÕGEVA maakond I 1123 1011 975 911 857 

  II 1369 1181 1027 979 975 

  III  1987 1568 1318 1215 1091 

  G 1014 1029 917 876 739 

Kokku JÕGEVA maakonnas 5493 4789 4237 3981 3662 
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Jõgeva Gümnaasiumis on viimastel aastatel pakutud gümnaasiumiharidust reaalharus ja 

humanitaarharus. Õpilased on saavutanud häid tulemusi nii olümpiaadidel kui ka 

riigieksamitel. Koolis on kõrgel tasemel erinevad koorid ja kooliteater „Liblikapüüdjad“. 

Kooli eestvedamisel on korraldatud üleriigilisi noortesündmusi, sh üle 15. aasta Alo 

Mattiiseni muusikapäevi ning luuleteatrite festivali „Tähetund“. 

Jõgeva Ühisgümnaasiumis on võimaldatud gümnaasiumiharidust nii reaal- kui ka 

keelteklassis. Kool on vabariigis silmapaistnud huvitavate uurimistöödega. Õpilased on 

saavutanud häid tulemusi nii olümpiaadidel kui ka riigieksamitel. Kool on aastaid korraldanud 

autoõpetust. Koolis on tunnustust pälvinud tantsurühmad. 

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool omab regionaalset tähtsust. Kogu kooli õpilaste arvust ainult 

26 % on Jõgeva linna õpilased ja umbes 10 % õpilasi on väljastpoolt maakonda.  

2005. aastaga võrreldes on Jõgeva linna õpilaste arv vähenenud 535 õpilase võrra, see on 

rohkem kui 2011/2012. õppeaastal õpilaste arv Jõgeva Ühisgümnaasiumis. Jõgeva vallas on 

õpilaste arv vähenenud 86 õpilase ja kogu Jõgeva maakonnas 1831 õpilase võrra. 

Jõgeva maakonnas on lisaks Jõgeva linna koolidele veel kuus gümnaasiumiastmega 

üldhariduskooli (vt tabel 6). 

 

Tabel 6. Õpilaste arv teiste Jõgevamaa gümnaasiumide gümnaasiumiastmes 2011/2012 õa. 

ÕPILASTE ARV 
GÜMNAASIUM 

10. klass 11. klass 12. klass KOKKU 

Mustvee Gümnaasium 8 14 19 41 

Mustvee Vene Gümnaasium 17 17 14 48 

Põltsamaa Ühisgümnaasium 48 53 57 110 

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 18 28 22 68 

Puurmani Gümnaasium 0 10 7 17 

Tabivere Gümnaasium 7 7 7 21 

KOKKU 305 

 

Puurmani gümnaasium ei avanud 2011. aasta sügisel enam 10. klassi, s.t, et kool muutub 

lähiaastatel põhikooliks. Teised maakonna gümnaasiumid jätkavad praegusel ajal 

gümnaasiumihariduse andmist. Vaadates õpilaste arve teistes maakonna gümnaasiumides 

ning võttes hüpoteetiliselt aluseks, et mõni kool võib lähiaastatel sulgeda oma 

gümnaasiumiastme, siis linnavalitsuse hinnangul on potentsiaalne õpilaste arvu kasv Jõgeva 

linna tulevases riigigümnaasiumis selle tagajärjel ehk 10-15 õpilast. Üldist maakondlikku 

majandusolukorda vaadates saame me ümbruskaudsete valdade (v.a Jõgeva vald) õpilastega 

arvestada ainult juhul, kui järgnevate aastate jooksul lahendame õpilaste majutamise 
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probleemi, kas siis õpilaskodu näol, vabatahtliku nn asenduskodu teenuse või linna vabade 

üüripindade näol. 

Jõgeva linna õpilased teiste omavalitsuste koolides 

Jõgeva linnast õpib Hugo Treffneri Gümnaasiumis 3 õpilast, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis 

(sport) 2 õpilast, Tartu Kommertsgümnaasiumis 3 õpilast ja Tartu Raatuse Gümnaasiumis 1 

õpilane. Vaimastveres ja Voorel õpivad õpilaskodu vajavad õpilased, Laiuse Põhikoolis 

õppijate vanemad on soovinud, et nende lapsed käiksid väikeses koolis, 2 õpilast õpivad ka 

Mustvee Vene Gümnaasiumis. Mujal õppijate vanemad ei ole korrastanud oma 

rahvastikuregistri järgseid aadresse. 

 

Tabel 7. Õpiränne 2011/2012 õppeaastal linnas põhikooli ja gümnaasiumiastmes 

Õpilaste arv 
kokku 

Põhikoolis Gümnaasiumis Jõgeva linna õpilaste arv  
väljaspool Jõgeva linna koole 
 (sept 2011) 64 

50 (neist erikoolis 
16 õpilast) 

14 

Tartu 10 1 9 

Vaimastvere Kool (õpilaskodu) 16 16  

Tallinn 1 1  

Mustvee Vene Gümnaasium 2 2  

Laiuse Põhikool 3 3  

Nõo Reaalgümnaasium 3  3 

Täiskasvanute gümnaasiumid 4  4 

Mujal 9 7 2 

 

Tabel 8. Õpilaste arv Jõgeva linna koolides omavalitsuste lõikes seisuga 10. september 2011 

Omavalitsus  Jõgeva G Jõgeva ÜG Jõgeva TKK Kokku 

Jõgeva vald 159 145 29 333 

Palamuse vald 2   15 17 

Pajusi vald 20 21 10 51 

Puurmani vald 6 11 6 23 

Põltsamaa linn   1 6 7 

Tallinn     2 2 

Pala vald   1 2 3 

Torma vald 9 12 6 27 

Tabivere vald   1 3 4 

Tartu linn 3 1 1 5 

Saare vald 1   4 5 

Rakke vald     3 3 

Põltsamaa vald 1 5 16 22 
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Alatskivi     1 1 

Imavere vald     1 1 

Võru linn 1     1 

Kõo vald     2 2 

Tartu vald     2 2 

Vinni vald     2 2 

Mäetaguse vald   1   1 

Iisaku vald 1     1 

Mustvee linn     2 2 

Viljandi linn     1 1 

Jõgeva linn 384 219 40 643 

KOKKU 587 418 154 1159 

 

Andmed õpetajate arvu ja kvalifikatsiooni ning õpilaste õpitulemuste ja edasiõppimise kohta 

on esitatud Jõgeva linna koolivõrgu analüüsis üldhariduskoolide kohta.8. 

 

Tabel 9. Õpetajate ametikohtade arv aastal 2011 ja prognoositav arv tulevikus9. 

2011 sügis Juhte Õpetaja ametikohti 
Koolis 

töötavaid 
õpetajaid 

    Põhikoolis Gümnaasiumis 
Erivajadused 

põhikoolis KOKKU   

Jõgeva Gümnaasium 2,5 26,68 12,24 3,43 42,35 50 

Jõgeva Ühisgümnaasium 2 24,27 8 3,6 35,87 37 

Jõgeva TKK 1 1,9 6 0 7,9 13 

KOKKU 5,5 52,85 26,24 7,03 86,12 100 

        

2013. aastal võiks olla 5 44,23 25 5 74,23  

 

 

Üldhariduse kasutuses oleva taristu kirjeldus 

2012. aastal on üldhariduse käsutuses kaks koolihoonet asukohaga Piiri tn 1 ja Rohu tn 10, 

staadionimaja ning Jõgeva linna staadion. Olemasolevatesse üldhariduse käsutuses olevatesse 

hoonetesse on investeeritud aastatel 1997-2010 2 313 855 EUR10 ning see ei ole 

õpikeskkonna kaasajastamise mõistes olnud kaugeltki piisav. Mõlemal koolil puudub terviklik 

                                                 
8 Jõgeva linna koolivõrgu analüüs üldhariduskoolide kohta, Jõgeva 2011. 
9 Õpetajate ametikohtadega seonduv on hetkel ainult prognoositav kuna ei ole kindel, missugused õppesuunad 

tehakse loodavale gümnaasiumile ja ka põhikoolile.   
10 Jõgeva linna koolivõrgu analüüs üldhariduskoolide kohta, Jõgeva 2011, lk 22. 
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kaasaegne ventilatsioonisüsteem, küttetorustik on enamalt jaolt vananenud, elektrijuhtmestik 

osaliselt uuendatud. Täielikku renoveerimist vajavad hetkel mõlema hoone fassaadid ning 

osalist renoveerimist katused. Renoveerimise eesmärgiks on lisaks kaasaegsele ja tervislikule 

õpikeskkonnale, saavutada olemasolevate koolihoonete puhul suurem energiatarbimise 

kokkuhoid. 

 

Hoone Piiri tn 1 (Jõgeva Ühisgümnaasium) 

Jõgeva Ühisgümnaasiumi hoone valmis 1984. a. Selles hoones on renoveeritud köök, 

paigaldatud kogu hoonele uued aknad, täielikult on renoveeritud aula, võimla ja fuajee. 

I korrus – 9 klassiruumi (suurusega 55, 58, 56, 53, 53, 56, 56, 77, 79 m2), neist 2 on 

abiruumiga ja lisaks 1 rühmaruum (39 m2). 

Puhkeruumi on 233 m2, lisaks fuajee ligi 400 m2, söögisaal 141 m2, aula 115 m2 ja võimla 300 

m2. 

II korrus – 10 klassiruumi (suurusega 56, 57, 55, 59, 55, 54, 54, 56, 59, 75 m2, kolmel 

klassiruumil on abiruum) ja 2 rühmaruumi (36, 37 m2). 

Puhkeruumi on 277 m2. Õpetajate tuba 32 m2. 

III korrus – 9 klassiruumi (suurusega 73, 77, 76, 61, 53, 56, 55, 58, 56 m2), s.h. 6 koos 

abiruumidega (neist 2 kahe klassi vahel) ja 1 rühmaruum (38 m2). 

Puhkeruumi kokku 278 m2, raamatukogu ja õpikute hoidlas on 60 m2. 

Keldrikorrusel asub lasketiir-spordisaal (306 m2) ja jõusaal (107 m2). 

Kokku 28 klassiruumi (kokku on 11 abiruumi, millest 3 on kahe klassi vahel, seega 14 

abiruumiga klassi) ja 4 rühmaruumi. 

Keskmine klassiruumi (siinhulgas ei arvestata rühmaruume) suurus 60,3 m2 

Kokku 6018 m2 kasulikku pinda, siinhulgas keldrikorrusel umbes 1550 m2 . 

Õpperuumide pind kokku 1838 m2, puhkeruumide pind põhikorpuses 788 m2. 

 

Hoone Rohu tn 10 (Jõgeva Gümnaasium) 

Jõgeva Gümnaasiumi hoone valmis 1971. a ja on valdavas osas renoveeritud. 

I korrus – 9 klassiruumi (53, 51, 50, 50, 50, 49, 51, 50, 69 m2), 2 rühmaruumi (35, 40 m2). 

Võimla 272 m2, jõusaal 51 m2, raamatukogu 70 m2, aula 227 m2, sööklasaalis 148 m2, fuajeed 

umbes 200 m2, puhkepinda põhikorpuses 274 m2. 

II korrus – 8 klassiruumi (53, 51, 50, 51, 51, 50, 50, 50 m2). Puhkeruumi 229 m2. 

III korrus – 7 klassiruumi (53, 51, 68, 50, 69, 61, 69 m2), neist 3 abiruumiga ja lisaks 4 

rühmaruumi. Puhkeruumi 167 m2 
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Kokku 24 klassiruumi (neist 3 abiruumiga) ja 6 rühmaruumi. 

Keskmine klassiruumi (siinhulgas ei arvestata rühmaruume) suurus on 54,2 m2. 

Kokku 3974 m2 kasulikku pinda, õpperuumide pinda 1515 m2 , puhkeruumide pinda, 

põhikorpuses 670 m2. 

 

Spordimaja, Rohu tn 10 

I korrus – spordisaal 423 m2, duširuumid, riietusruumid ja tualetid nii poistele kui tüdrukutele, 

laoruumid (kokku 184 m2). 

 

Hoone Piiri tn 1C (Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli kasutuses olev pind) 

I korrus – 1 klassiruum 60 m2, tualetid. 

II korrus – 5 klassiruumi (50, 68, 62, 69, 37 m2), puhkeruumid 82 m2, 6 endist internaadi tuba 

(á 14,5 m2) 

Kokku 6 klassiruumi 346 m2, keskmine klassiruumi suurus 57,7 m2 + 6 lisaruumi. 

1.4 Huviharidus 

Jõgeva linnas tegutsevad kaks linnavalitsuse hallatavat huviõppeasutust: Jõgeva Muusikakool, 

loodud aastal 1957 ja Jõgeva Kunstikool, loodud aastal 1996. Huvikoolide õppetöö toimub 

vastavalt huvikoolide poolt koostatud ja EHIS-s registreeritud õppekavadele. Mõlematel 

koolidel on oluline koht linna haridusmaastikul, pakkudes ajalooliselt heal tasemel 

mitteformaalse õppe võimalusi kõigile nii linna, kui ümberkaudsete omavalitsuste noortele. 

 

Tabel 10. Laste arv Jõgeva linna huvikoolides (sulgudes on Jõgeva valla laste arv) 

Huvikool 2007 2008 2009 2010 2011 

Kunstikool 85 (15) 90 (16) 79 (14) 61 ( 15) 72 (9) 

Muusikakooli põhiõpe 111 (23) 99 (20) 95 ( 20) 94 (18) 95 (20) 

Muusikakooli huviõpe 115 (22) 140 (22) 137 (30) 123 (28) 119 (28) 
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Tabel 11. Huviõppe kulud ja lapsevanema osakaal kulude katmisel 

 

1.4.1 Muusikakool 

Muusikakoolis tegutseb kaks osakonda: põhiõppeosakond ja huviõppeosakond. Põhiõpe 

annab klassikalist seitsmeaastast instrumendiõpet. 

Huviõpe keskendub eelkõige rühmas õppele ning sisaldab kolme suunda: instrumendiõpe, 

lauluõpe ja tantsuõpe. Huviõpe võimaldab oma muusikalisi andeid arendada ka nendel 

õpilastel-huvilistel, kes algkooliealisena ei ole muusikakooli astunud. Huviõppe tegevusteks 

kasutatakse Jõgeva Kultuurikeskuse (kammersaal, suur saal, näitlejate garderoobid) ja Jõgeva 

Lasteaia „Rohutirts“ ruume. 

Lisaks on koolis veel vabaõpe – nädalas 1 instrumenditund. Vabaõpe on isemajandav, s.t. 

õpilaste poolt makstavast tasust kaetakse õpetajate töö- ja koolitustasud. Vabaõppes on 

võimalik õppida ka täiskasvanutel. 

Muusikakoolis õpetatavad instrumendid on: klaver, viiul, flööt, plokkflööt, akordion, klarnet, 

saksofon, trompet, tromboon, alt, tenor, eufoonium, klassikaline kitarr, löökpillid. 

Jõgeva Muusikakoolil on kasutada oma maja üldpinnaga 397 m2 aadressil Suur tn 12, Jõgeva. 

Hoones asuvad 10 klassiruumi ja saal. I ja II korruse klassiruumides, fuajees, tualettruumides 

ja trepikojas on tehtud osaline remont. 2011. aastal renoveeriti ja sisustati Alo Mattiiseni 

teemaline klaveriklass. Põhjalikku remonti vajavad saal koos saali kõrval asuva õppeklassi 

laiendamisega, hoone fassaad ja keldrikorrus. 

 

Muusikakooli ruumikasutuse kohta annab täpsema ülevaate järgnev loetelu. 

I korrus - õpetajatetuba ja direktori kabinet 15,4 + 8,4 m2, 2 klassi 9,3 m2, klass 9,6 m2, klass 

10,4 m2, klass 14,3 m2, Alo klaveriklass 41 m2, tehnilised ruumid, tualetid ja koridorid 60,9 

m2. 

KOV osa 
lapsevanema 

osa 
kokku € KOV osa 

lapsevanema 

osa 
kokku € 

Muusikakool 

põhiõpe eelõpe ja 1.-3. kl 90,12 19,17 109,29 99,06 19,17 118,23

põhiõpe 4.-7. kl 90,12 22,37 112,49 99,06 22,37 121,43

huviõpe instrument 35,15 15,98 51,13 35,15 15,98 51,13

huviõpe tants 23,65 12,78 36,43 23,65 12,78 36,43

Kunstikool 

eelkool 26,84 12,78 39,62 29,66 12,78 42,44

põhikool 53,69 15,98 69,67 59,31 15,98 75,29

2010 2011 
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II korrus - klass 24,3 m2, 2 klassi 9,3 m2, saal koos lavaga 97,9 m2, lavatagune klass 9,9 m2, 

tualetid ja koridorid 34,6 m2. 

1.4.2 Kunstikool 

Kuna kunstikoolis õppimine ei ole kohustuslik ja õpilastele on loodud väga painduvad 

tingimused õppekoormuse valikul, võib õpilaste arv õppevormide osas muutuda iga kuu. 

Kunstikooli õppevormid on tasemeõpe, huviõpe, arendus- ja ettevalmistusõpe ning 

täiendusõpe. 

Kunstikoolis on õppekorralduse aluseks kooli eripära ja võimalusi arvestav õppekava 

kestusega 5 aastat, mille täieliku omandamise ning lõputöö kaitsmise järel saavad õpilased 

lõputunnistuse. Põhiõppeained on joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon ja 

kunstiajalugu. Nädalakoormuseks on 11-12 tundi, mis jaotub neljale päevale nädalas. 

Võimalik on ka individuaalprogrammi alusel toimuv õppetöö. 

Kunstikooli õppekava läbimisel omandatakse haridustase, mis on võrreldav teiste samadel 

alustel tegutsevate huvikoolide õppetasemega. 

Huviõpe on alternatiiviks tasemeõppele ja õpilane ei pea läbima õppekava täies mahus, vaid 

koostab endale tasemeõppes õpetatavate ainete hulgast valides sobiva tunniplaani arvestusega, 

et nädalas oleks minimaalselt 6 õppetundi. 

Arendus- ja ettevalmistusõpe on oma olemuselt sarnane huviõppele. Siia võetakse vastu 

õpilasi vanuses 3-10 aastat, nädalakoormuseks on 2-6 tundi. 

Täiendusõpe eeldab eelneva kunstialase ettevalmistuse olemasolu ja õppetöö toimub õpilase 

poolt valitud vormis. 

Lisaks põhitegevusele pakutakse kunstialast huvikoolitust ja korraldatakse kunstialast 

täiendõpet ka täiskasvanuile. Avatud Stuudios saavad kunstitegemist proovida täiskasvanud 

olenemata vanusest. 

Jõgeva Kunstikool tegutseb spordihoones „Virtus”, kus kunstikooli kasutada on 258 m2. 

Hoone on algselt ehitatud spordikompleksiks, kuid aastatel 1997-1999 on tehtud just 

kunstikooli eripäraga arvestatavad ümberehitused. Viimased muudatused ruumide osas 

toimusid 2005. aastal. Praegu on kunstikooli kasutada heas korras 10 erinevat ruumi – 6 

õpperuumi, 3 tehnilist abiruumi, õpetajate tuba ja ladu. 

 

Ruumikasutuse kohta annab täpsema ülevaate järgnev loetelu: 

Klassiruum 37 m2, klassiruum 28 m2, klassiruum (koos abiruumiga) 37 m2, õpetajate tuba 18 

m2, ateljeepind (4 ruumi) 138 m2, ladu 11 m2. 
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Lisaks on kunstikooli käsutuses üks n-ö koridor ja võimalus kasutada teisi hoones olevaid 

ruume – eraldi WC-d poistele ja tüdrukutele, fuajee, koridorid, saalid ürituste läbiviimiseks. 

Kunstikooli ruumides on täielikult välja ehitatud vee-, kanalisatsiooni- ja 

ventilatsioonisüsteemid. 

 

1.4.3 MTÜ Jõgeva Koolituskeskus 

Koolituskeskus tegutseb Jõgeva linnas vabahariduse valdkonnas. Jõgeva Koolituskeskus on 

asutatud 2009. aastal kodanikulagatuse korras. 

MTÜ eesmärgiks on pakkuda kõige erinevamaid vabahariduslikke ja tööalaseid koolitusi ja 

kursusi Jõgeva linna ja valla ning ümberkaudsete valdade täiskasvanutele. Koolitused aitavad 

kaasa inimeste isiklikule ja tööalasele arengule ning tõstavad ühtlasi kogu piirkonna 

konkurentsvõimet. Mittetulundusühing Jõgeva Koolituskeskus asutas 2010. aastal Jõgeva 

Koolituskeskuse Erakooli, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud 

koolitusloaga asutus. 

1.5 Noorsootöö 

Jõgeval ei ole noortekeskuse juriidiline staatus käesoleval hetkel üheselt määratud: ruumid 

kuuluvad Jõgeva linnale, noorsootöö peaspetsialist ja noorsootöötaja saavad töötasu Jõgeva 

Linnavalitsusest. Noorsootegevuse projekte kirjutatakse 2008. aastal loodud MTÜ Jõgeva 

Linna Noortekeskus Paus kaudu. Samas ei ole MTÜ-l noortekeskuse ruumide kasutamise 

lepinguid ega palgavahendeid. 

Noortekeskuse külastajad on enamasti 8-16aastased noored ja olenevalt aastaajast on keskuse 

külastatavus 20 kuni 50 noort päevas. Ürituste toimumise ajal, talvel ja koolivaheaegadel on 

külastatavus suurem, suvel väheneb keskuses käimine märgatavalt. Enamik külastajatest on 

eesti rahvusest, kuid ka vene rahvusest noorte osakaal on päris suur. Ligikaudu 80 % 

külastajatest on poisid. 

Noortekeskuse kasutuses on 151,2 m2 pinda Piiri tn 1C hoone esimesel korrusel: kaks 

tegevusruumi, kööginurk, WC-dušširuum, puhketuba ja padjatuba, mida kasutatakse ka 

ringiruumina ja noorsootöötajate kabinet. 2008. aasta algul tehti sanitaarremont padjatoas ja 

puhketoas, 2010. aastal remonditi koridor ja noorsootöötajate ruum ning KOP11 projekti 
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rahadest WC-dušširuum. Hetkeseisuga vajab padjatuba üle värvimist, tegevusruum uut 

põrandat ja seinad pahteldamist ning värvimist. Kööki on vaja kokandusringi korraldamiseks 

ahjuga pliiti. 

Vabaaja veetmiseks on noortekeskuses piljard, lauajalgpall, lauatenniselaud ja lauamängud, 

võimalus vaadata televiisorit ning laulda karaoket. Noorte kasutada on üks arvuti kuid vajadus 

on kolme järele. Samuti on suur vajadus uute lauamängude ja tarvikute järele. 

Igal aastal lõpetab noortekeskus suveks oma hooaja ja tervitab kooli algust kontserdi või 

noortepeoga. Noortekeskus korraldab mitmeid juba traditsiooniks saanud üritusi: kooliaasta 

vältel iga kuu koolinoortepidu, noorteüritused Jõgeva linna päevadel, lumelinna ehitamine, 

vähemalt kaks korda aastas toimuvad piljardi-, lauatennise- ja lauajalgpalliturniirid, 

tervisepäev või tervisenädal kevadel ja sügisel ning malev-töölaager suvel. Kolmapäeviti 

toimub noortekeskuses loovusring, mis on avatud kõigile huvilistele ja kus osalemine on 

tasuta.  

2010. aastal koostatud Jõgeva Avatud Noortekeskuse arengukava näeb ette noortekeskuse 

sisulise töö parandamise ühe meetmena olemasoleva hoone kogu esimese korruse enda 

kasutusse võtmist. 
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2. VISIOON 

Jõgeva piirkonnas on mitmekesine, kaasaegne ning õpilastele kodulähedane õpikeskkond, kus 

on võimalik heal tasemel saada haridust alates eelharidusest kuni täiskasvanuhariduseni välja. 

Üleminekud lasteaiast kooli, ühelt haridustasemelt teisele on sujuvad, õppekorraldus 

võimaldab paindlikku üleminekut põhikoolist kutseõppesse ja gümnaasiumi, gümnaasiumist 

kutseõppesse ja kõrgkooli12.  

Kogu linna haridussüsteem toetab noorte kasvamist ja arenemist teadlikeks, demokraatlikke 

väärtusi hindavateks, ettevõtlikeks ja loovateks, kodukohast hoolivateks, avatud meeltega 

endaga hakkama saavateks maailmakodanikeks. 

2.1 Jõgeva linna eesmärgid hariduses aastani 2016 

• Tagada kõigile piirkonna, s.h Jõgeva valla, lastele turvalised õppimisvõimalused 

alusharidusest kuni gümnaasiumi lõpetamiseni välja. Alushariduses on olemas kõikidele 

soovijatele lasteaia kohad alates 1,5 eluaastast. 

• Kõikide haridusastmete planeerimisel arvestatakse õpilasega, kellest lähtuvalt koostatakse 

õppekavad ja arengukavad. 

• Moodustada olemasolevate hoonete baasil kompaktne haridustaristu, mis vastaks kaasaja ja 

riikliku õppekava nõuetele ning õpilased tunneksid ennast turvaliselt. 

• Pakkuda kaasaegset, mitmekesist ja kvaliteetset põhiharidust Jõgeva linnas ja linna 

lähiümbruses ning gümnaasiumiharidust Jõgeva maakonnas ja maakonna lähiümbruses. 

• Kõikides kooliastemetes keskenduda senisest enam õpilase loovuse ja ettevõtlikkuse 

arendamisele. Teha koostööd Jõgevamaa ettevõtetega. 

• Tagada haridussüsteemi erinevates astmetes kvalifitseeritud ning motiveeritud 

õpetajaskond, kes on igakülgselt toeks lapse ja noore arenemisel. 

• Tagada mitmekesised mitteformaalse õppe võimalused, mis toetavad riikliku õppekava 

järgi toimuvat kohustuslikku õpet. 

• Ümberkorralduste tagajärjel luua aastaks 2016 linnas optimaalne haridussüsteem, mis on 

linnale majanduslikult jõukohane, kaotamata olemasolevat kvaliteeti ning tuues uute 

tegevuste läbi lisandväärtust olemasolevale. 

                                                 
12 Üldharidussüsteemi arengukava 2007-2013, Vabariigi Valitsuse 19.01.2007. a korraldus nr 26 
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2.2 Valdkondlikud arengueesmärgid 

2.2.1 Alusharidus 

Jõgeva linna lastel on hea ja turvaline keskkond kasvamiseks, lasteaedades töötavad 

motiveeritud, kõrge empaatiavõime, avatud ning sõbraliku suhtumisega kõrgelt haritud 

spetsialistid. Vanematel on kindlustunne, et nende laps on lasteaedades hästi hoitud. 

 

Eesmärgid alushariduses 

1) tagada kõigile soovijatele lasteaiakoht alates 1,5 eluaastast; 

2) tagada kõigile linna lasteaedades käivatele lastele kaasaegne õpikeskkond; 

3) tagada kõigile lastele kvaliteetne ettevalmistus kooliminekuks lähtuvalt koolieelse lasteasutuse 

riiklikust õppekavast13; 

4) suurendada mänguvahendite soetamiseks mõeldud linnapoolset rahastust ning tõsta 

võimalusel eelhariduses töötavate õpetajate ja abipersonali palka; 

5) laiendada lastehoiu võimalusi, toetades linna eelarvest iga-aastaselt Jõgeva Perekeskuse 

tegevust. 

Eesmärkide täitmiseks: 

1) jääb kuni aastani 2014 Jõgeva linna kaks eralditegutsevat lasteaeda. LA Rohutirts – 2 

sõimerühma, 1 tasandusrühm ja 8 tavarühma (võimalus vastavalt vajadusele moodustada 

tavarühmadest sobitusrühmi). LA Karikakar – 1-2 sõimerühma ja 5-4 tavarühma 

(võimalusega vastavalt vajadusele moodustada tavarühmadest sobitusrühmi); 

2) lähtuvad lasteaiad laste arendamisel lapse terviklikku ja tasakaalustatud arengut 

võimaldavatest metoodikatest ja tegevustest; 

3) viib linnavalitsus aastal 2013 lõpule LA Karikakar uue hoone ehituse aadressil Pae tn 2; 

4) suurendada vastavalt majanduse tõusule linnaeelarvest iga-aastaselt rahastatavate 

õppevahendite soetamist 2016. aastaks kuni 4 € kuus ühe lapse kohta; 

5) korrigeerida lasteaiaõpetajate töötasu vastavalt elukalliduse tõusule ja Jõgeva linna eelarve 

võimalustele; 

6) suurendada LA Rohutirts struktuuris oleva tavarühmade logopeedi või eripedagoogi 

ametikoht aastaks 2013 1,0 ametikohani (hetkel 0,5 ametikohta); 

7) toetada Jõgeva Perekeskuse tegevust vastavalt linna eelarve võimalustele; 

                                                 
13 Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, Vabariigi Valitsuse 29.05.2008. a määrus nr 87 
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2.2.2 Üldharidus 

Tagada kvaliteetne üldhariduse andmine Jõgeva linnas, lahutades põhikooliastme 

gümnaasiumiastmest ning moodustada kahe statsionaarse üldhariduskooli baasil üks linnale 

kuuluv põhikool ning koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga üks vähemalt kolme 

erineva õppesuunaga riigigümnaasium. 

 

Eesmärgid põhihariduses 

1) tagada kõigile põhikooliealistele lastele võrdne võimalus saada kvaliteetset põhiharidust; 

2) viia põhikoolist väljalangenute arv miinimumini (alla 0,5% õppurite koguarvust)14; 

3) tagada õpilastele tänapäevased tugiteenused (sh erivajadustega õpilastele) ning kaas-

ajastada õpikeskkonda; 

4) toetada ettevõtlus- ja karjääriõpet põhikoolis; 

5) kaasajastada õpikeskkond olemasolevate koolihoonete baasil (Rohu 10, Piiri 1) iga-aastase 

renoveerimise läbi; 

6) tagada optimeeritud, kõrge motiveerituse ja kvalifikatsiooniga õpetajaskond ning 

abipersonal. 

Eesmärkide täitmiseks: 

1) moodustatakse kahe täistsükli üldharidust andva õppeasutuse asemele üks Jõgeva linnale 

kuuluv põhikool ning riigile kuuluv riigigümnaasium; 

2) põhikooli moodustamiseks vajalikud ettevalmistused viia lõpule hiljemalt 2013. aasta 

veebruariks, vastavalt seadusandlusele; 

3) käivitada põhikool samaaegselt riigigümnaasiumiga ehk 1. septembril 2013; 

4) reorganiseerida olemasolevate koolihoonete kasutamine, mille kohaselt paigutada õpilased 

kooliastmeti ümber alates 1. septembrist 2013; 

5) kaasajastada esmajärjekorras terviklahendusena nii töö- ja tehnoloogiaõpetuse kui ka 

käsitöö- ja kodundusklassid. 

6) lisada linnaeelarvest alates 2014. aastast riiklikule investeerimiskomponendile juurde kuni 

25 € õpilase kohta aastas; 

 

Eesmärgid gümnaasiumihariduses 

                                                 
14 Eesti keskmine. Toetume üldhariduse arengukavale toetudes on 0.62% õppurite arvust 
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1) lahutada üldhariduskoolides gümnaasiumiaste põhikooliastmest, luues linnale kuuluva 

põhikooli ning koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga akadeemilise suunitlusega 

riigigümnaasiumi; 

2) pakkuda Jõgeva maakonna õpilastele kaasaegses õpikeskkonnas tänapäevast, 

valikuterohket ja kvaliteetset gümnaasiumiharidust; 

3) riigigümnaasiumi nõukogu kaudu osaleda loodava riigigümnaasiumi õppekava 

arendamises, mis aitaks kaasa olemasoleva õppekvaliteedi tõusule ja kaasajastamisele; 

4) arendada gümnaasiumiõpilaste tarbeks välja õpilaskodu, mis võimaldaks ka kaugemate 

piirkondade õpilastel peale põhikooli lõpetamist tulla õppima Jõgeva gümnaasiumi. 

Eesmärkide täitmiseks: 

1) tagada riigigümnaasiumi loomisega seotud kõikide alusdokumentidega linnale võetud 

kohustuste õigeaegne täitmine, tagades sellega riigigümnaasiumi tõrgeteta loomine ja õppetöö 

alustamine 1. septembril 2013; 

2) osaleda aktiivselt riigigümnaasiumi hoone (Aia tn 34) renoveerimise protsessis vastavalt 

kokkulepetele Riigi Kinnisvara AS-iga; 

3) osaleda loodava riigigümnaasiumi nõukogu töös aktiivselt ja vastutustundlikult nii 

gümnaasiumi loomise, käivitamise kui tegutsemise faasis; 

4) 2013. aasta jooksul leida lahendus õpilaskodu rajamiseks gümnaasiumi õpilastele; 

5) tagada loodava gümnaasiumi õpilaste toitlustamine olemasolevate koolimajade köökide ja 

sööklate baasil ning kehalise kasvatuse tunnid SA-le Jõgeva Sport kuuluvate staadioni ja 

spordikeskuse Virtus baasil. 

 

Eesmärgid täiskasvanuhariduses 

1) pakkuda Jõgeva linna ja maakonna noortele võimalust lõpetada oma gümnaasiumi ja 

põhihariduse õpingud; 

2) toetada Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis pakutavate valikainete laiendamist ja 

täiskasvanutele suunatud koolituste mitmekesistamist;  

3) teha koostööd Jõgeva Koolituskeskusega või teiste täiskasvanute haridust edendavate 

ettevõtetega ning toetada nende poolt täiskasvanutele suunatud koolitusi vastavalt Jõgeva 

linna eelarve võimalustele 

Eesmärkide täitmiseks: 

1) toetada Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis pakutavate valikainete laiendamist ja 

täiskasvanutele suunatud koolituste mitmekesistamist projektide abil; 
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2) haridusvõrgu ümberkorraldamise käigus kindlustada Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 

sobivate ruumidega, et võimaldada  täiskasvanud õppijale sobiv kaasaegne õpikeskkond; 

3) täiskasvanute keskkooli põhikooliastme õppimisvõimaluste avardamiseks alustada 

koostööd ametikoolidega. 

4) toetada Jõgeva Koolituskeskust läbi tegevustoetuse ja soodushinnaga ruumide kasutamise 

võimaluse; 

5) järgneval arengukava perioodil töötada linnavalitsusel välja laiapõhjaline täiskasvanuhariduse 

arendamise kava. 

2.2.3 Huviharidus 

Eesmärgid huvihariduses 

Pakkuda Jõgeva piirkonna noortele võimalikult mitmekesist huviharidust, toetades noorte 

arenemist loovateks ja ettevõtlikeks, kultuuri austavateks kodanikeks.  

Eesmärkide täitmiseks: 

1) tagada noortele senised mitmekesised koolivälised võimalused enda arendamiseks 

erinevates valdkondades (kunstikool, muusikakool, kultuuri- ja spordiringid, kooliteater, jne); 

2) teha koostööd linnavalitsuse, huvikoolide ja üldhariduskoolide vahel, et vältida 

dubleerimist huvitegevuses; 

3) kohandada olemasolevates õppehoonetes vajalikud ruumid kunsti- ja tantsualase 

huvihariduse võimaldamiseks Jõgeva linnas. Ruumide remont tehakse vastavalt linnaeelarve 

võimalustele kuni aastani 2016, suuremamahulised investeeringud planeerida 2016 ja 

järgnevatele aastatele; 

4) kohandada ühes olemasolevas õppehoones ruumid erinevatele kodanikealgatuslikele 

MTÜdele, kes pakuvad erinevaid tegevusi nii noortele kui täiskasvanutele (Jõgeva 

Puhkpilliorkester, MTÜ Viisivanker laulustuudio, ansamblite tegemiseks prooviruumid 

salvestamise võimalusega, noortele mõeldud rahvusliku käsitöö ring jne). 

2.2.4 Noorsootöö 

Eesmärgid noorsootöös 

1) kaasaegse noortekeskuse loomine, mis on noorele tänasest atraktiivsem, mõnusam ja 

hubasem. Keskus oleks koht kus saab huvitavalt aega veeta ja ennast arendada; 

2) noortega tegelevad kvalifitseeritud ja motiveeritud ning noorte poolt hinnatud ja austatud 

spetsialistid; 
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3) noortekeskuse juures on väga hästi toimiv noorte aktiivgrupp, kes on ise võimeline 

algatama ning noorsootöötaja juhendamisel läbi viima projekte ja üritusi; 

4) toetada senisest rohkem noortelt noortele üritusi. 

Eesmärkide täitmiseks: 

1) 2012. aasta jooksul korrigeerida noortekeskusega seotud tegevuste dokumentatsioon ning 

muuta linna noorsootöö selgetele struktuursetele alustele; 

2) tagada aastatel 2012-2016 noorsootööle linna eelarvest vähemalt samas suuruses rahastus, 

kui see oli 2011. aastal; 

3) ette valmistada vajalik dokumentatsioon Piiri tn 1C hoone täielikuks renoveerimiseks ning 

otsida lisaraha projekti elluviimiseks 2012-2013. aastatel; 

4) toetada Jõgeva Avatud Noortekeskust läbi linna eelarve sh abistada üleriigiliste ja 

rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel. 
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3. ÜLDINE TEGEVUSKAVA JÕGEVA LINNA 
HARIDUSVÕRGU ÜMBERKORRALDAMISEKS AASTATEKS 
2012-2016 

 

3.1 Alusharidus 

AEG TEGEVUS MAKSUMUS, 
MÄRKUSED 

VASTUTAJA 

2012-2013 Lasteaia Karikakar hoone 
lammutamine ja uue ehitamine (koos 
õuealaga) 

 LV 

2012-2013 Lasteaedade vajaduste hindamine 
koosseisude osas ning 
ümberkorralduste planeerimine 

 LV, direktorid 

2013 Lasteaia Karikakar avamine (6 rühma)  LV, direktor 

3.2 Üldharidus 

AEG TEGEVUS MAKSUMUS, 
MÄRKUSED 

VASTUTAJA 

2012 Täpsustatakse koolide 
ümberkorraldamise kava ning 
võetakse vastu vastavasisulised 
õigusaktid 

 LV, 
Linnavolikogu 

1. september 
2013 

Avatakse PÕHIKOOL (Piiri 1 ja 
Rohu 10 hoonete baasil) ja 
GÜMNAASIUM (Aia 34) 

 LV, 
Linnavolikogu 

2012-2016 Pidevalt toimub koolihoonete Piiri 1 
ja Rohu 10 renoveerimine, kasutades 
selleks eelkõige riiklikult eraldatud 
investeerimiseks mõeldud vahendeid 

Ligikaudu 17 000 
€ /aastas 

LV, 
Linnavolikogu 

2013 Vaadatakse üle põhikooli 
koolimööbli seisund ja taastatakse 
koolimööbli regulaarne uuendamine . 

 LV, 
Linnavolikogu 

2013-2015 Koostada terviknägemus Jõgeva 
hariduslinnakust, kus asuksid 
koostööd tegevad erinevad Jõgeva 
haridusasutused. 

 LV, 
Linnavolikogu 
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3.3 Huviharidus 

AEG TEGEVUS MAKSUMUS, 
MÄRKUSED 

Vastutaja 

2012-
2013 

Huvihariduse hetkeolukorra analüüs ja 
ümberkorraldamise kava koostamine 

 LV 

2013-
2014 

Huvihariduse jaoks ruumide 
korrastamine (seoses riigigümnaasiumi 
ja põhikooli avamise ja 
ümberkolimisega) 

 LV 

2014-
2016 

Alustatakse huvihariduse ümber-
korraldamisega (koosseisud, ruumid, 
rühmad), millega võib täielikult lõpule 
jõuda järgneva arengukava perioodil 

 LV, 
huvikoolide 
juhid 
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4. TÄPSUSTATUD TEGEVUSKAVA 

 

4.1 Alusharidus 

Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Rahastamine Vastutaja  
1.1 Laste igakülgset arengut 

tagavate tugiteenuste 
võimaldamine 
lasteaedades 

Lapsed saavad 
vajalikku abi 
varases eas 

pidev LV Lasteaiad 
LV 

1.2 Lapsesõbraliku, 
loomingulist, tervislikke 
eluviise, keskkonnahoidu 
ja sotsiaalseid oskuseid 
väärtustava kasvu-
keskkonna võimaldamine 
kõigile lastele  

Lapsed on kooli 
minnes piisavalt 
enesekindlad ja 
suhtlevad grupis 
ilma suuremate 
raskusteta 

pidev LV, projektid Lasteaiad, 
LV 

1.3 Lasteaia Karikakar vana 
hoone lammutamine, uue 
hoone ehitamine ja 
sisustamine ning õueala 
rekonstrueerimine 

Kaasaegne, 
esteetiline ja 
funktsionaalne 
õppe- ja 
puhkekeskkond 

2011-
2013 

EL 
struktuuri-
fondid, LV 

LV 

1.4 Kuuenda rühma loomine 
Jõgeva Lasteaias 
„Karikakar” 

Kaetud suurenev 
nõudlus lasteaia-
kohtade järele 

2013 LV LV, 
lasteaed 

4.2 Üldharidus 

Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Rahastamine Vastutaja  
2.1 Jõgeva linna 

haridusasutuste võrgu 
optimeerimine 

Olemasolev 
haridusmaastik on 
linnale jõukohane 

2012-
2016 

- LV, 
Linnavoli-
kogu 

2.2 Teha vajadusel ehituslik 
ekspertiis olemas-
olevatele koolihoonetele 
ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud ettevalmistavad 
tegevused 

Täpsustada erinevate 
asutuste paiknemise 
võimalus olemas-
olevates koolihoone-
tes ja nende ruumide 
ümberehitamise 
vajadus. 

2012 LV LV 

2.3 Täpsustatakse koolide 
ümberkorraldamise kava 
ning võetakse vastu 
vastavasisulised 
õigusaktid 

Olemasolevad 
koolihooned on 
maksimaalselt 
kasutatud 

2012 LV LV 
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2.4 Avatakse PÕHIKOOL 
(Piiri 1 ja Rohu 10 
hoonete baasil) ja 
RIIGIGÜMNAASIUM 
(Aia 34) 

Jõgeval on üks 
munitsipaal-
põhikool ja 
riigigümnaasium 

2013 LV, HTM LV, HTM 

2.5 Täiendatakse 
haridusvõrgu 
ümberkorraldamise kava 

Vaadatakse 
täiendavalt läbi 
huvihariduse 
optimeerimise 
võimalused 

2013 
II 
pool-
aasta 

LV LV 

2.6 Pidevalt toimub 
koolihoonete Piiri 1 ja 
Rohu 10 renoveerimine 

Kaasaegne ja 
esteetiline 
õppekeskkond 

2012-
2016 

LV, HTM 
projektid 

LV 

2.7 Töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse ja 
kodunduse klasside 
väljaehitamine ja 
sisustamine kaasaegsete 
seadmetega 

Õpilased omandavad 
tööoskused 
kaasaegsete 
töövahenditega 

2013, 
vasta-
valt 
võima
lusele 

LV, HTM, 
fondid 

LV, koolid 

2.8 Elukestva õppe jaoks 
soodsate tingimuste 
loomine 

Elanikud 
väärtustavad 
elukestvat õpet  

pidev Programmid, 
fondid, riik 

 

2.9 Koolide õppeklasside 
mööbli uuendamine 

Kõigis 
klassiruumides on 
kaasaegne mööbel 

pidev LV Koolid 

4.3 Huviharidus 

Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Rahastamine Vastutaja  
3.1 Huvitegevuse 

mitmekesistamise 
toetamine ja loovust 
edendava huviõppe 
pakkumine 

Olemasolevate 
võimaluste 
säilitamine ja 
tegevuste 
laiendamine  

pidev Lapsevanem
ad, KOV 

LV 

3.2 
 

Koos üldhariduskoolide 
ümberkorraldamisega 
huvihariduse vajaduste 
täpsustamine ja 
ümberkorraldamise 
planeerimine 

Ruume kasutatakse 
optimaalselt 
vastavalt vähenenud 
õpilaste arvule 

2013 LV, projektid LV 

3.3 Huvihariduse 
õppekeskkonna 
kaasajastamine 

Loodud kvaliteetne 
huvihariduse 
õppekeskkond  

Vasta
valt 
võima
lusele 

EL struk-
tuurifondid, 
LV, riigilt 
eraldised 

LV 

3.4 Huvihariduse 
ümberkorraldamine 

Optimaalsed 
koosseisud, ruumid, 
rühmad, vormid 

2013-
2016 

LV LV 
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4.4 Noorsootöö 

Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Rahastamine Vastutaja  
4.1  Noorte volikogu 

tegevuse toetamine 
Noored on kaasatud 
otsuste tegemise 
protsessi 

pidev - LV 

4.2 Jõgeva avatud 
noortekeskuses sisulise 
tegevuse arendamine 

Noorsootöö kvaliteet 
tõusnud 

pidev Programmid  LV,  
ANK 

4.3 Avatud noortekeskuse 
laiendamine ja ruumide 
renoveerimine, inventari 
ja tegevusvahenditega 
sisustamine 

Avar ja huvitav 
keskkond noortele 

2012-
2016 

Programmid
, LV 

ANK, 
LV 

4.4 Noortele laagrite 
korraldamine  

Sisukas vaba aja 
veetmine 

Igal 
aastal 

Programmid avatud 
noorte-
keskus, 
LV 

4.5 Sisulist noorsootööd 
tegevate ühingute ja 
organisatsioonide 
toetamine 

Paremad võimalused 
noortele 

pidev Erinevad 
noorte-
ühingud, 
LV 

LV, 
noorteühin
gud 

4.6  Üleriiklikes ja 
rahvusvahelistes 
noorsootöö projektides 
osalemine 

Koostööaldid noored Vasta
valt 
võima
lustele 

Euroopa 
Noored, jm 
programmid  

ANK 

 


