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SISSEJUHATUS 
 

 

Jõgeva linnas on tervisedendusega ehk heaolu edendamisega süsteemsemalt tegeletud alates 

2006. aastast, kui moodustati vastava teemaga tegelev komisjon. Tervisedendus on tervist 

väärtustava ja hoidva elulaadi ning tervisliku elukeskkonna sihipärane kujundamine. 

 

2010. aastal valmis Tervise Arengu Instituudi rahalisel toel Jõgeva linna esimene tervisepro-

fiil, milles esitatud hetkeolukorra kirjeldus on 2015. aastaks aegunud ja tegevuskava vajab 

uuendamist. Kui 2010. aastal valminud terviseprofiilis on hetkeolukorra andmed esitatud ju-

tustavas stiilis, siis käesoleva terviseprofiili jaoks kogutud andmed on esitatud Tervise Arengu 

Instituudi poolt soovitatud tabelvormis, mis on kergendanud andmete analüüsimist. 

 

Jõgeva Linnavalitsus moodustas 2015. aastal uue tervise edendamise komisjoni, mille üle-

sandeks on teha linnavalitsusele ettepanekuid tervisliku elukeskkonna kujundamiseks ja ter-

vislike eluviiside edukamaks juurutamiseks. Komisjon aitab korraldada terviseprofiilis kirjel-

datud tegevuste elluviimist, partnerite kaasamist ja valdkonnale laiema kandepinna saavuta-

mist. 

 
Jõgeva linna terviseprofiili aastani 2020 koostamisel oli võimalus kaasa rääkida linnas ja piir-

konnas tegutsevatel avaliku ja kolmanda sektori asutustel, ettevõtetel, samuti teemast huvita-

tud eraisikutel. 
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HETKEOLUKORRA KIRJELDUS JA STATISTILISED NÄITAJAD 
 

 

Üldine ülevaade Jõgeva piirkonnast 

 

Jõgeva linnas elas 2016. aasta alguse seisuga 5418 inimest, neist 2969 naist ja 2449 meest. 

Võrdluseks olgu mainitud, et 1991. aastal elas Jõgeval 7137 inimest. Seega on Jõgeva rah-

vaarv 24 aastaga vähenenud 24 % võrra, sarnane tendents on valdav kogu Eestis. 

 

Loomulik iive on tugevalt negatiivne, laste sündivus on olnud kõikuv, jäädes viimastel aasta-

tel 40 piiresse. Mehhaaniline iive on olnud nii negatiivne kui ka positiivne (sisseränne ületas 

väljarännet nii 2011 kui 2014. a). 

 

Võrreldes 2010. aastaga on rahvastiku vanuselises püramiidis oluliselt vähenenud 10–19-

aastaste ja 20–29-aastaste osakaal. Võrreldes teiste vanusegruppidega on vähe ka 30–39-

aastaseid. 

 

Vanusegrupp 2010 2013 2015 

0–9-aastased 544 545 558 

10–19-aastased 777 657 600 

20–29-aastased 793 699 703 

30–39-aastased 592 545 550 

40–49-aastased 809 831 775 

Allikas: Statistikaamet 
 

Rahvastiku vanuselisest jaotusest lähtuv demograafiline tööturusurve indeks, mis võimaldab 

määrata piirkonna taastootmispotentsiaali ja vanuselise struktuuri tasakaalustatust näitab, et 

Jõgeva linnas lähiaastatel tööikka jõudvate elanike arv jääb tööeast välja jõudvate elanike 

arvule märgatavalt alla. Jõgeva linna tööturusurve indeks oli 2015. aastal 0,77 (Eesti keskmise 

0,81). 
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Ligi 90% Jõgeva linna elanikest on rahvuselt eestlased. 97% Jõgeva elanikest on Eesti koda-

kondsus, määratlemata kodakondsusega isikuid on 1,6%. Kokku elab linnas 22 erineva riigi 

kodakondsusega inimesi. 

 

Alltoodud tabelis on esitatud ülevaade enim esindatud rahvusvähemustest Rahvastikuregistri 

andmetel seisuga 2016. a märts.  

 

Rahvus Inimeste arv Jõgeval 

venelased 312  

ukrainlased 60 

soomlased 28 

valgevenelased 24 

 

 

Ettevõtlus 

 

Töötajate arvust lähtuvalt on Jõgeval kõige rohkem 1–9 töötajaga mikroettevõtteid. Väikeet-

tevõtteid (10–49 töötajat) oli Statistikaameti andmetel 2015. a seisuga 25, keskmise suurusega 

ettevõtteid (50 ja enam töötajat) 5.  

 

Suurima töötajate arvuga ettevõtted on kaubandusettevõte Jõgeva Majandusühistu, puitmaju 

tootev aktsiaselts „Valmeco“, teedeehituse ettevõte Aktsiaselts Vooremaa Teed, pehme 

mööbli tootja Osaühing Softcom ning õmblusettevõte Osaühing Nordlanden.  

 

Jõgeva linnas on kujunenud traditsiooniks tunnustada linna tähtpäevadel linna arengusse olu-

lise panuse andnud ettevõtjaid. Ettevõtluskonkursside raames on välja selgitatud ja tunnusta-

tud suurimaid maksumaksjaid, suurimaid investeerijaid, enim töökohti loonud ettevõtjaid, 

linna spordi- ja kultuurielu toetajaid, parima teeninduskultuuriga ettevõtteid ning edukaid 

alustavaid ettevõtteid. 
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Tööhõive ja tööränne 

 

Suurim tööandja linnas on erasektor. Jõgeva linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate 

asutuste keskmine töötajate arv oli 2014. aastal 244, kogu linnavalitsuse konsolideerimisgru-

pis oli töötajate keskmine arv 290 (Jõgeva linna 2014. a majandusaasta aruande andmetel).  

Suurima töötajate arvuga asutus Jõgeva linnas on SA Jõgeva Haigla ligi 180 töökohaga. 

 

Rahvaloenduse läbiviimise ajal 2011. aastal oli tööga hõivatud 2240 Jõgeval elavat inimest. 

Neist 58% sai tööd Jõgeva linnas, 42% töötas väljaspool linna, sh 228 (11,3%) Jõgeva vallas. 

Jõgeva maakonna teistes omavalitsustes töötas 148 inimest (6,6%), Tallinnas 2,9%, Tartu 

linnas 6,6%, mujal piirkondades 7%, välisriikides töötas 7,6%, sh Soomes 6,1%. Jõgeva val-

last käis linna tööle 417 inimest. Tänu sellele, et 2014. aastal tihenes reisirongide sõidugraa-

fik, on paranenud inimeste võimalused leida vajadusel sobiv töö ka elukohast kaugemal.  

 

 

Vabaharidus 

 

Vabaharidus on peamiselt täiskasvanutele mõeldud haridustegevus, mis on kantud enese-

täiendamise soovist. MTÜ Jõgeva Koolituskeskus eesmärk on väärtustada elukestvat õpet ja 

korraldada selleks koolitusi. MTÜ Jõgeva Koolituskeskus moodustas 2010. aastal erakooli 

Jõgeva Koolituskeskus, mis teeb koostööd Jõgeva valla ja Jõgeva linna haridusasutuste ja 

mittetulundusühingutega. 

 

 

Kultuur 

 

Kultuurielu mitmekülgsuse tagavad tublid eestvedajad ja erinevate huvidega inimesed, kes 

tegutsevad kultuurikeskuses, linnaraamatukogus, Betti Alveri Muuseumis, mittetulun-

dusühingutes, seltsingutes ja kogudustes. 
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Jõgeval tegutsevad järgmised suuremad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud: 

 

Jõgeva meeskoor Mehis (MTÜ), maakonna ainus meeskoor on asutatud 1976. aastal. 2014. 

aastal oli lauljaid 22, dirigent Merike Katt.  

Jõgeva segarahvatantsurühm Kaaratsim (MTÜ) alustas tegevust 1980. aastal. Rühmas oli 

2014. aastal 18 tantsijat, juhendaja Malle Pügi.  

Folklooriselts Jõgevahe Pere (MTÜ) on moodustatud 1988. aastal. Seltsis tegutseb kaks 

naisrahvatantsurühma, neiduderühm, seenioride tantsurühm ja rahvaliku muusika ansambel 

Tempora Mores. Folklooriseltsis Jõgevahe Pere on 60 tegevliiget ja ligi 200 vilistlast. Kollek-

tiive juhendavad Airi Rütter, Marika Järvet, Maimu Karv, Hillar Laane ja Eha Niglas. 

Jõgeva Kammerkoor (MTÜ) alustas tegevust 2004. aastal. 2014. aastal oli lauljaid 23, diri-

gent Margus Kask.  

 

Ülaltoodud kultuurikollektiivide juhtidele makstakse töötasu linna eelarvest. Samuti aitab linn 

jõudumööda mittetulundusühinguid tegevus- ja projektitoetustega. 

 

Jõgeva Linna Teater (MTÜ). Viimastel aastatel tegutseb mittetulundusühing rohkem projek-

tipõhiselt, andes aastas välja ühe või kaks etendust. 

Pommiauk (MTÜ). Grupp koduloohuvilisi asutas 2013. aastal nii MTÜ kui ka eramuuseumi 

„Pommiauk”. Ajaloohuvilised koguvad põhiliselt Jõgeva maakonnaga seotud vanavara ja 

mälestusi.  

Akvarelligalerii „Kala“ (FIE Gennadi Lapin) tähistas 2013. aasta sügisel 10. aastapäeva ja 

tegutseb aktiivselt lisaks näituste korraldamisele veel ka koolitamise ja rahvusvaheliste õppe-

laagrite korraldamisega. 

Endised õpetajad tegutsevad klubis „Meenutus” (24 liiget). 

Jõgeva Pensionäride Ühenduse koosseisus sai 2011. aastal tänu Asta Paeveeri aktiivsele te-

gutsemisele alguse ajalooringist välja kasvanud Arukate Akadeemia (ligi 60 liiget).  

 

Linnas ja linna lähiümbruses (nt Jõgeva alevikus) tegutseb erinevaid mittetulundusühinguid, 

mille fookus on kas harrastuskultuuri, spordi, religiooni kui kogukonna arendamine. Lisaks 

tegutsevad Jõgeval erinevad üleriiklikud vabatahtlikkusel põhinevad organisatsioonid (toidu-

pank, naabrivalve, abipolitsei, noorkotkad ja kodutütred, punane rist, jt) Probleemiks on jät-

kuvalt asjaolu, et aktiivsed inimesed löövad kaasa erinevates ühendustes, samas kui suurem 

osa elanikest ei osale üheski vabatahtlikus tegevuses.   
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Sport 

 

Spordielu linnas korraldavad spordiklubid ja spordikeskus Virtus. 

 

Jõgeva olulisemad spordirajatised on: 

spordikeskus Virtus, kus on aeroobika- ja maadlussaal, pallimängude saal ja jõusaal.  

staadion, mille kompleksis on: 

� peastaadion 400 m ringiga ja jalgpalliväljakuga 101,5x67,5 m; 

� abistaadion 257 m ringiga ja jalgpalliväljakuga 65x50 m; 

� uisuväljak. 

tenniseväljakud (kaks kunstmurukattega väliväljakut) 

Virtuse terviserada, kus on võimalik joosta, kõndida, rattaga sõita, suusatada. 

 

Linnas on veel järgmised spordiplatsid ja mänguväljakud : 

� Uue tänava mänguväljak; 

� Turu tänava jalgpalliplats koos mänguväljakuga; 

� Aamissepa tänava korvpalliplats koos mänguväljakuga; 

� Pedja jõe äärne rannavõrkpalli plats; 

� Aia tänava ekstreemspordiväljak (rularamp); 

� kultuurikeskuse pargi mänguväljak;  

� põhikooli korvpalli- ja rannavõrkpalliplats; 

� KEK-i linnaosa korvpalliplats koos mänguväljakuga; 

� Mustvee mnt hokiväljak. 

 

Jõgeval tegutsevad spordiklubid: 

SK Forte – korvpall, aeroobika, iluvõimlemine 

SK Noorus-96 – jalgpall 

SK Pedja – jäähoki 

SK W-Willem – võrkpall 

Seltsing Jõgeva SERV – võrkpall 

SK Tähe – saalihoki 

SK Illi – male 

Jõgeva Kabeklubi – kabe 
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SK Artemis – tennis 

Raskejõustikuklubi Ramm – maadlus, sumo 

SK Visa – orienteerumine, suusatamine 

Linnamäe Krossiklubi – motokross 

Jõgeva Spordiveteranide Selts – kergejõustik, sportmängud 

FC Wolves – jalgpall 

KJK Harta – kergejõustik 

MTÜ Jõu ja Tervise Selts – jõutreening 

SK BUDO (Tartu budoklubi) – enesekaitse 

Tantsukool JJ-Street Dancecompany – tänavatants 

Tantsustuudio Cestants – zumba, peotants 

Jõgeva Bridžiklubi – bridž 

SK ProRunner – jooksmine 

 

Lisaks tegutseb linnas veel mitmeid treeningrühmi (tai-chi, pilates, aeroobika jm).  

 

Jõgeva linna spordiklubide tegevuses osales 2015. aastal 390 noort ja 288 täiskasvanut (alli-

kas Eesti Spordiregister), 2014. aastal 452 noort ja 242 täiskasvanut. Suurem osa harrastajaid 

on mehed (524), naisi osales 154. Siinkohal tuleb arvestada, et mitmed spordihuvilised osale-

vad korraga mitmes spordiklubis ja harrastajate hulgas on ka teiste omavalitsuste elanikke, 

kuid siiski on märgatav elanike pigem kasvav huvi sportimise vastu.  

 

Enim harrastatakse noorte hulgas saalihokit, maadlust ja jalgpalli, täiskasvanute hulgas aga 

jäähokit, võrkpalli, kabet ja saalihokit. Suurima harrastajate arvuga spordiklubid on Tähe, 

Noorus-96, Ramm, Forte ja Jõgeva SERV. Linn on läbi aastate toetanud noortesporti põhi-

mõttel, et noored ei peaks tasuma ruumide kasutamise ja treenerite personalikulude eest. Seda 

suunda on otstarbekas jätkata. 

 

Linnal on plaanis ehitada Jõgeva Põhikooli võimla asemel esinduslik enam kui 2000 ruut-

meetrise pinnaga spordihall, kus oleks võimalik läbi viia heal tasemel kehalise kasvatuse tun-

de, spordiklubide ja ringide treeninguid kui ka siseriiklikke võistlusi erinevatel spordialadel, 

sh pallimängudes ja saalihokis. 
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Sotsiaalhoolekanne 

 

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ülesanneteks on sotsiaalteenuste osutamise korraldamine, 

riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste määramine, sotsiaalnõustamine, hoolduse ja eestkoste kor-

raldamine ning lastekaitsetöö.  

 

Sotsiaalteenuste arendamiseks ja osutamiseks tegutseb SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja. Sot-

siaalmajas (Jaama tn 2b) osutatavad teenused on: eluasemeteenus, öömajateenus, ema ja lapse 

turvatoad, nõustamis-, pesupesemis- ning transporditeenus sotsiaalmaja klientidele. Lisaks 

osutatakse klientidele toetatud elamise teenust, mis on erihoolekandeteenus. Nurme tn 7 hoo-

nes osutatakse pikaajalistele töötutele ja heitunutele rehabiliteerimise teenust ehk tööharjutust. 

Sisustatud on töötoad ning avatud taaskasutuskeskus. Lastega peredele eluaseme võimaldami-

seks on viis sotsiaalkorterit. 

 

Jõgeva linnas asub Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, mis ühendab maakonna puuetega 

inimeste organisatsioone ja üksikliikmeid. Jõgeva haigla juures tegutseb vaimupuude ja psüü-

hikahäiretega inimeste jaoks päevakeskus. 

 

Jõgeva linna koostööpartneriteks sotsiaalvaldkonnas on veel MTÜ Jõgeva Linna Pensionäride 

Ühendus, Eesti Punase Risti Jõgevamaa Selts, MTÜ Jõgevamaa Nõustajate Ühendus, MTÜ 

Jõgevamaa Tugikeskus, MTÜ Jõgeva Perekeskus, Eesti Töötukassa, perearstid, politsei. 

 

 

Laste hoolekanne 

 

Jõgeva linnas ei ole asenduskodu ja seetõttu on vanemliku hoolitsuseta lapsed paigutatud 

mitmesse vabariigi asenduskodusse. 2013. aastal oli neljale Jõgeva linna eestkostel olevale 

lapsele asenduskoduks Siimusti lastekodu Metsatareke ja kahele Põltsamaa SOS Lasteküla. 

Perekonnas hooldamise lepinguid sõlmitud ei ole. Eestkostja on määratud kuuele vanemliku 

hooleta lapsele. Turvakoduteenust pakub vabade kohtade olemasolul Siimusti lastekodu Met-

satareke.  
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Eakate hoolekanne 

 

Ööpäevaringset hooldusteenust pakuvad Jõgeva linnas OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar” 

ja SA Jõgeva Haigla. Koduhooldust omasteta eakatele osutavad kaks Jõgeva linnavalitsuse 

sotsiaalhooldajat. Alates 2015. a novembrist pakutakse Jõgeva Linna Sotsiaalmajas tasulist 

koduhooldusteenust klientidele, keda omastel ei ole võimalik iga nädal külastada ja nende 

esmavajaduste eest hoolitseda. 

 

 

Tervishoid 

 

Esmatasandi tervishoiuteenust pakuvad Jõgeva linna elanikele viis perearsti. Jõgeva Haigla 

ruumides asub kiirabi. SA Jõgeva Haigla osutab ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi. Jõ-

geva Haiglas osutavad ambulatoorset teenust eriarstid ja eraarstid.  

 

SA Jõgeva Haigla osutab ka rehabilitatsiooniteenust. Selleks on moodustatud rehabilitatsiooni-

meeskond, kes koostab rehabilitatsiooniplaane. Haiglas töötab hooldusosakond. Jõgeva haigla 

juures töötavad koduõed, kes pakuvad teenust Jõgeva linna elanikele. 

 

Jõgeva linnas tegutseb kaks apteeki, ühel neist on lisaks filiaal. Lähim ööpäevaringselt avatud 

apteek on Tartus. 

 

 

Korrakaitse ja turvalisus 

 

Jõgeva linnas hoolitsevad kodanike turvalise elukeskkonna eest politsei, päästeamet, Kaitse-

liidu Jõgeva malev ja eraturvafirmad. Jõgeva linn toetab korrakaitsepolitsei tegevust rahaliselt 

(jalgrattapatrull avaliku korra tagamisel Jõgeva linna tähtsamatel üritustel).  

 

Linnas on moodustatud kriisikomisjon ja tegutseb ka naabrivalve piirkond. 

 

Raskeid isikuvastaseid kuritegusid esineb harva. 2014. aastal registreeriti politseis Jõgeva 

linnas 21 kuritegu 1000 elaniku kohta.  
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Statistilised näitajad 

1.  ÜLDANDMED         Märkused 

1.1.1 Elanike arv 2011  2012  2013  2014  2015 

  1. jaanuari seisuga, mehed 2400 2547 2502 2483  
  1. jaanuari seisuga, naised 3100 3063 3031 2974  
  1. jaanuari seisuga, mehed ja naised 5500 5610 5533 5517  
  Aasta keskmine, mehed 2474 2525 2493 2485  
  Aasta keskmine, naised 3082 3047 3003 2982  
  Aasta keskmine, mehed ja naised 5555 5572 5525 5497  
1.0.1 Pindala          

    3,94 3,94 3,94 3,94 3,86 

1.0.2  Asustustihedus          

   Inimesi ühe ruutkilomeetri kohta 1409,90 1414,09 1402,28 1395,18  

1.0.3 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud           

  Eurot 5790500 5546700 5740418 5642020  
  Eurot elaniku kohta 1042,39 995,55 1038,99 1026,38  

1.0.4 Tulumaksu laekumine          

  Eurot 2106900 2195900 2450429 2608010  

  Eurot elaniku kohta 379,28 394,13 443,52 474,44 
Eesti keskmine 
2015. a 584 € 

1.1.3 Elussünnid          

  Poisid 33 19 21 18  
  Tüdrukud 19 20 20 23  
  Poisid ja tüdrukud 52 39 41 41  

1.1.4 Surmad          

  Mehed 33 44 41 25  
  Naised 34 33 39 30  
  Mehed ja naised 67 77 80 55  
1.1.5 Loomulik iive 2011  2012  2013  2014   

  Iibe kordaja (1000 elaniku kohta) -2,7 -6,8 -7,1 -2,5  

1.1.6 Demograafiline tööturusurveindeks          

  
tööturule sisenevate noorte (5–14-

aastased) ja sealt vanuse tõttu välja-
langevate inimeste (55–64-aastased) suhe. 

0,77 0,75 0,73 0,74 
Eesti keskmine 
0,81 

1.1.7 
Rahvastiku rahvuslik jaotus maakon-
nas 

        
 

  Eestlaste arv   29068 28733 28327  
  Eestlaste %   90,9 91,0 91,0  

1.1.8 Sündimuse vanuskordaja maakonnas          

  Elussünde 1000 15-17-a naise kohta     9,62 5,98  
  Elussünde 1000 18-19-a naise kohta     33,33 34,48  
  Elussünde 1000 20-24-a naise kohta     69,66 67,33  
  Elussünde 1000 25-29-a naise kohta     102,6 107,81  
  Elussünde 1000 30-34-a naise kohta     88,65 72,61  
  Elussünde 1000 35-39-a naise kohta     33,7 36,83  
  Elussünde 1000 40-44-a naise kohta     13,44 16,57  

1.1.9 Sisseränne          
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  Sisserännanute arv 233 184 150 226  
  Üldkordaja (1000 elaniku kohta) 42,4 32,8 27,1 41,0  

1.1.10 Väljaränne          

  Väljarännanute arv 214 229 192 192  
  Üldkordaja (1000 elaniku kohta) 38,9 40,8 34,7 34,8  

1.1.11 Rändesaldo          

  Rändasaldo 19 -45 -42 34  
  Üldkordaja (1000 elaniku kohta) 3,5 -8,0 -7,6 6,2  

1.1.12 Elanikkonna haridustase          

  Haridustase kokku   4746 4698 4634  
  Põhiharidus või madalam, arv    2330 2201 2150  
  Põhiharidus või madalam, %   

0,49 0,47 0,46  
  Kesk- ja kesk-eriharidus, arv    1312 1304 1310  
  Kesk- ja kesk-eriharidus, %   

0,28 0,28 0,28  
  Kõrgharidus, arv   1074 1058 1050  
  Kõrgharidus, %  

0,23 0,22 0,23  
  Haridustase teadmata, arv   30 135 124  
  Haridustase teadmata, %   0,01 0,03 0,03  

  
         

 

2.  SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED  

2.1.1 
Majanduslikult aktiivsete üksus-
te/ettevõtete arv 2011  2012  2013  2014   

  < 10 töötajat 328 327 334 323  
  10-49 töötajat 26 25 25 25  
  50-249 töötajat 6 6 5 5  
  > 250 töötajat 0 0 0 0  
  Kokku 360 358 364 353  

2.1.2 Tööealiste elanike arv          

    3600 3624 3574 3521  

2.1.3 Maksumaksjad          

  Arv 1988 2037 2055 2229  
  % 35,8 36,6 37,2 40,5  

2.1.5 Keskmine brutotulu          

  Kokku, EUR 682,68 712,45 774,23 814,0  

  Mehed, EUR 777,7 815,0 886,2 935,1  

  Naised, EUR 611,7 634,0 687,7 717,5  

  Meeste-naiste erinevus, EUR 166,0 181,0 198,5 217,6  

2.1.6 Ülalpeetavate määr          

  
mittetööealiste (0–14-aastased ja üle 65-
aastased) elanike arv 100 tööealise (15–

64-aastased) elaniku kohta.% 
52,8 54,8 54,8 55,0 

Eesti keskmine 
on 53 

2.1.7 Miinimumpalga saajate osakaal          

  %       20,2 
2014. a 450 
miinimumpalga 
saajat 

2.1.8 
Aasta keskmine registreeritud töötuse 
määr (15-64-aastaste seas) 

        
 

  töötute arv 199 194 152 151  

  töötuse määr (%) 5,5 5,4 4,3 4,2  

2.2.0 Ravikindlustatus 2011  2012  2013  2014   
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  Kindlustatute arv 5091 4998 4908 4895  
  % 92,6 89,1 88,7 88,7  

2.2.1 Töövõimetuspensionärid          

  Töövõimetuspensionäride arv 529 538 570 594  
  Tööealiste elanike arv (vanuses 15–64) 3600 3624 3574 3521  
  Osakaal tööealisest elanikkonnast (%) 14,7 14,8 15,9 16,9  

2.2.2 Puuetega lapsed          

  Kerge puue 55 45 39 40  
  Raske puue 42 44 40 36  
  Sügav puue 2 2 2 2  
  Puuetega lapsi kokku 99 91 81 78  

2.2.3 Puuetega täiskasvanud          

  Kerge puue 474 466 451 422  
  Raske puue 653 629 604 587  
  Sügav puue 163 155 138 129  
  Puuetega täiskasvanuid kokku 1290 1250 1193 1138  

2.2.6 Välja makstud toimetulekutoetused           

  Eurot elaniku kohta 16 13,4 9,9 8,2 

2011, 624 pere 
(leibkonna 
liikmeid 1077) 
2012, 575 pere 
(leibkonna 
liikmeid 1073) 
2013, 407 pere 
(leibkonna 
liikmeid 626) 
2014, 308 pere 
(leibkonna 
liikmeid 574) 

2.2.7 
Välja makstud toimetulekutoetused 
toimetulekupiiri tagamiseks 

         

  Eurot elaniku kohta 16 13,4 9,9 8,2  

2.3.4 Naabrivalve          

  Piirkondade arv 1 1 1 1  

             

3.  LASTE JA NOORTE ARENG         

3.1 Laste arv omavalitsuses 2011  2012  2013  2014   

  0–4a 300 302 284 263  

  5–9a 230 265 261 274  

  10–14a 320 297 290 286  

  15–19a 350 367 357 331  

  KOKKU: 1200 1231 1192 1154  

3.3 Laste arv haridusasutustes          

  Lasteaedades 271 265 272 288  

  Üldhariduskoolides 1003 955 926 907 

siia lisandub 
täiskasvanute 
keskkool 104 
õpilasega, 
põhikoolis 706, 
gümnaasiumis 
215 

3.4 Tervist edendavad lasteaiad (TEL)          

  TEL võrgustikuga liitunute arv 2 2 2 2  
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3.5 Tervist edendavad koolid (TEK)          

  TEK võrgustikuga liitunute arv 1 1 1 1  

3.8 Koolikohustuse täitmine          

  Algkool (%) 0 0 0 0  
  Põhikool (%) 0 0 0 0  
  Gümnaasium (%) 0 0 0 0  

3.9 Alaealiste komisjoni juhtumid 
    

 

  Juhtumite arv kokku 28  17   14  22  

  Kuni 10-aastased 7  4   0  4  

  11–14-aastased 13  11   12  15  

  15–17-aastased 8  2   2  3  

  Esmajuhtumite arv 23  9   11  10  

  Korduvjuhtumite arv 5  8   3  12  

3.10 Alaealiste süüteod (kuriteod+ väärteod)          

  Arv 244 246 102 116  

             

4.  TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND  

4.4 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 2011  2012  2013  2014   

  Õnnetuste arv 7 2 1 0  
  Õnnetused jalakäija või jalgratturiga  5 0 0 0  

4.5 
Liiklusõnnetustes hukkunud ja vigasta-
tud 

        
 

  Hukkunute ja vigastatute arv 7 2 1 0  

  .. vigastatute arv 7 2 1 0  

  .. hukkunute arv 0 0 0 0  

4.6 Joobes autojuhtimine          

  Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 38 36 35 36  

4.8 Kuritegevus          

  Kuritegude arv 154 132 100 116  
  Üldkordaja (1000 elaniku kohta) 27,7 23,7 18,1 21,1  

4.9 Varavastane kuritegevus          

  Varavastaste kuritegude arv 71 63 63 59  
  Üldkordaja (1000 elaniku kohta) 1,3 1,1 1,1 1,1  

4.10 Kehaline väärkohtlemine          

  Juhtumite arv 23 24 14 16  
  Üldkordaja (1000 elaniku kohta) 0,4 0,4 0,3 0,3  

4.11 Inimkannatanuid tulekahjudes          

  Hukkunute ja vigastatute arv 1 0 3 0 
hukkunuid 
neist 2 

4.12 Tulekahjud          

  Tulekahjude arv 18 8 20 10 
neist tulekah-
jusid hoonetes 
10 

4.15 Tööõnnetused          

  Kõigi tööõnnetuste arv 8 5 9 19  
  Surmaga lõppenud tööõnnetuste arv 0 0 1 0  

4.16 Tervist edendavad töökohad (TET)          

  TET võrgustikuga liitunute arv 6 6 7 8  
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Täiendav info 2011. a rahvaloenduse andmete alusel 

 

� Jõgeva linna elanike keskmine vanus on 43 aastat (maakonnas ka 43) 

� 20–34-aastaseid naisi on Jõgeval saja mehe kohta 84, üldiselt on naisi rohkem (122 saja 

mehe kohta) 

� luteri usku peab omaks 12%, õigeusku 4%, muud usku 3% 

� haridustase on riigi keskmisest madalam, 34% elanikest põhiharidus või madalam; 41% 

keskharidus; 20% kõrgharidus 

� pikaajalise haigusega inimeste osatähtsus on suur, 37% kõigist elanikest sh 77% üle 65-

aastastel 

� igapäevaeluga toimetulek on piiratud seoses terviseprobleemidega 34% linlastest sh 20% 

on see oluliselt piiratud 

� keskmine oodatav eluiga Jõgevamaal on meestel 71 aastat, naistel 83, kuid tervelt elatud 

aastaid on meestel 46 ja naistel 51 

� palgatöötajaid on 44%, mitteaktiivseid ja töötuid on 22%, pensionäre 30%, ülejäänud on 

muul moel hõivatud 

� perekonnaseisult on 32% abielus, 17% vabaabielus ja üksikuid 53% 

� 80% elanikest elab korteris, 20% eramajades 

� asustatud on 86% linnas olevatest tavaeluruumidest, 14% on tühjalt seisvad 

� eluruumide tehnovarustus on maakonnas parim, veevärk ja köök on enam kui 95% elu-

ruumidel, keskküte 76% 
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2011. aasta paikkonna tervisemõjurite uuring Jõgevamaal 

 

Info baseerub sajal vastajal Jõgeva linnas 2011. a, neist pooled mehed, pooled naised, kõik eri 

vanusegrupid esindatud). 

 

� hinnang enda terviseseisundile: 36% (Eestis keskmiselt 47%) hea, 42% keskmine, 18% 

halb 

� puu- ja köögivilju sööb iga päev 44%, ülejäänud ei söö üldse või söövad harva 

� alkoholi joob vähemalt kord nädalas 35% (Eestis 34%), 1–3 korda kuus 40%, mitte ku-

nagi 25% 

� seisukoht alkoholi müügipiirangute vajalikkuse kohta: 60% ei ole nõus piirangutega, 40% 

on nõus 

� 34% suitsetab iga päev või aeg-ajalt 

� mõne organisatsiooni, grupi või ühingu liige on vaid 11% vastanutest (Eestis 21%, Jõge-

va vallas 20%) 

� 24% on osalenud viimase aasta jooksul mõnel terviseteemalisel üritusel (Eestis 19%) 

� vaba aja veetmise võimalustega on rahul 38% vastanuid, mis on maakonna kõrgeim näi-

taja (Eestis 34%) 

� depressiooni sümptomeid on 26% vastanuist (Eestis 25%) 

� 78% liiguvad igal nädalal vähemalt 30 min jalgsi või jalgrattaga (Eestis 74%) 

� takistused liikumiseks: 26% peab takistuseks asukoha puudumist, 40% raha, 19% vahen-

dite puudust, 31% huvi- ja ajapuudust 
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PROBLEEMIDE KIRJELDUS 
 

� Igapäevaeluga toimetulek on kolmandikul elanikest piiratud seoses terviseprobleemidega, 

palju on töövõimetuid ja puudega elanikke ning ülekaalulisi 

� Elanike sissetulekud on madalad, mis ei soodusta elanikke igapäevaseid tervislikke vali-

kuid tegema 

� Elanikkonna vanuseline struktuur on tasakaalust väljas, liiga vähe on 20–39-aastaseid 

� Eakate osakaal on suur ja üha suurenemas, kuid vähe on eakatele suunatud ühistegevusi 

ja harrastusvõimalusi 

� Seoses eakate suure osakaaluga on puudu erinevatest koduteenustest 

� Noortel on terviseprobleeme nii seoses sõltuvusainete tarbimisega, stressiga kui ülekaalu 

ja vähese liikumisega 

� Noorte ujumisoskused on kehvad 

� Elanike, eriti meeste terviseteadlikkus on jätkuvalt madal, vähe on tähelepanu pööratud 

vaimse tervise tähtsusele 

� Spordivarustuse laenutuse puudumine takistab paljudel sporditaristu kasutamist 

� Spordikeskus on amortiseerunud ja ei ole energiasäästlik 

� Linnas pole täiskasvanutele sobilikke välitrenažööre 

� Pedja jõe linnapoolsel kaldal on liikumisrada välja arendamata, kesklinnas pole soovita-

tavad liikumismarsruudid tähistatud 

� Ujula asumine Kuremaal seab piirangud selle kasutamisele linlaste poolt, jätkuvalt on 

vajalik ühistranspordi korraldamine 

� Liiga vähe elanikke on kaasatud vabatahtlikku tegevusse ja mittetulundusühenduste tege-

vusse 

� Vähe on panustatud elanike kaasamisele siseturvalisuse tagamisse 

� Linna toitlustuskohtade arv on suurenenud, kuid pakutavates menüüdes on veel vähe 

värskeid terviktoite 

 

  



Jõgeva linna terviseprofiil aastani 2020 19 
 

VISIOON 2020 
 

 

Jõgeva piirkonna inimesed osalevad aktiivselt turvalise kogukonna hoidmisel ja 

arendamisel: 

 

� väärtustavad iseennast ja oma lähedasi; 

� on sallivad, austavad ja abivalmis kaaskodanike vastu; 

� on aktiivsed kogukonna liikmed ja julgevad avaldada oma arvamust kogu-

konnaasjade lahendamisel; 

� osalevad vabatahtlikuna mittetulunduslikes ja muudes ühendustes; 

� hindavad kõrgelt tervislikke eluviise, liiguvad piisavalt ja toituvad tasakaa-

lustatult; 

� märkavad ja toetavad abivajavaid. 
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TEGEVUSKAVA  
 

 

I peatükk 

Kogukonna sidusus, võrdsemad võimalused kõigile 

Tegevus Eesmärk Aeg Elluviija, eestve-
daja 

Rahastamise allikad 

Sotsiaalteenuste 
mitmekesistamine 
(tugiisikuteenus, 
häirenupp, psühho-
loogiline nõustamine 
jm) 

Inimeste igapäevaelu 
parem toimetulek 

pidev linnavalitsus, tee-
nusepakkujad (SA 
Jõgeva Haigla, 
Jõgevamaa Nõus-
tamiskeskus jt) 

linnaeelarve,  
teenuste tarbijad, 
toetusprogrammid, 
mittetulundusühingud 

Jätkata tunnustamis-
tegevusi (suurem 
tähelepanu vabataht-
like tunnustamisele) 

Kogukonnas aktiivsete 
inimeste märkamine ja 
nende tegevuse väär-
tustamine on arenda-
nud kogukonda ja pak-
kunud motivatsiooni 
tegijatele 

pidev linnavalitsus, va-
baühendused, linla-
sed 

linnaeelarve 

Kogukonna ühtekuu-
luvust ja heaolu kas-
vu võimaldavate 
kodanikualgatuste 
toetamine 

Märgatud positiivseid 
ja arendavaid algatusi, 
suurenenud kogukon-
na kokkukuuluvustun-
ne 

pidev linnavalitsus linnaeelarve, 
ettevõtjad toetusprog-
rammid, mittetulun-
dusühingud 

Elanike järjepidev 
informeerimine ja 
kaasamine otsustus-
protsessi, kodanike 
laiem kaasamine 
komisjonidesse ja 
töögruppidesse 

Kogukonna usaldus on 
kasvanud kohaliku 
omavalitsuse suhtes ja 
langetatud laiapõhjali-
semad otsused 

pidev linnavalitsus linnaeelarve 
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II peatükk 

Laste ja noorte tervis 

Tegevus Eesmärk Aeg Elluviija, eestve-
daja 

Rahastamise allikad 

Koolides ja lasteae-
dades tervist edenda-
vate ettevõtmiste 
korraldamine, liiku-
misaktiivsuse suu-
rendamine, suurem 
tähelepanu vaimse 
tervise edendamisele 

Terved, teotahtelised 
ning õpihimulised 
lapsed ja noored, ka-
sutusel teaduspõhised 
sekkumised laste 
vaimse ja füüsilise 
tervise edendamiseks 

pidev koolid, lasteaiad koolide ja lasteaeda-
de eelarved, lasteva-
nemate omaosalus, 
toetused partner-
organisatsioonidelt 

Koolides ja lasteae-
dades tervisliku toi-
duvaliku pakkumine, 
kohaliku toidu eelis-
tamine, piisava kraa-
nivee joomise täht-
sustamine 

Tasakaalustatud toi-
tumine on parandanud 
laste vaimset ja füüsi-
list võimekust, vähe-
nenud on ülekaaluliste 
osakaal 

pidev kooli ja lasteae-
dade köögiperso-
nal, juhtkonnad, 
kohaliku toidu 
pakkujad 

riiklik toetus kooli-
lõunale, KOV toetus 
lasteaia hommiku-
söögile, lastevanema-
te osalustasu 

Koolides ja lasteae-
dade personali laiem 
kaasamine tervist 
edendavatesse tege-
vustesse, tervisenõu-
kogude aktiivne te-
gutsemine 

Kogu kollektiiv tunne-
tab ja jagab vastutust 
laste ja noorte tervise 
edendamise suhtes 

pidev koolide ja las-
teaedade personal 

koolide ja lasteaeda-
de eelarved 

Koolide, huvikoolide 
ja lasteaedade tervist 
edendavatesse tege-
vustesse linlaste suu-
rem kaasamine (lap-
sevanemad, eakad jt) 

Tegevustest osavõtjate 
ring on suurem 

Alates 
2016 

koolide ja las-
teaedade personal 

täiskasvanud osaleja-
tel omaosalus vajadu-
sel 

Täiendavate võima-
luste pakkumine 
ujumise algtõdede 
omandamiseks koo-
lieelikutele ja alg-
klasside õpilastele 

Kõik 10-aastased lap-
sed on omandanud 
ujumise algoskused 

Alates 
2016 

koolid, lasteaiad, 
linnavalitsus,  
Kuremaa ujula 

linnaeelarve, lasteva-
nemate omaosalus 

Noorte omaalgatusli-
ke ettevõtmiste ja 
noortelt noortele 
algatuste toetamine 

Noorte teadlikkus 
tervislikest eluviisidest 
on suurenenud 

pidev noortekeskus, 
vabaühendused, 
koolid, lasteaiad, 
linnavalitsus,  

linnaeelarve,  
ettevõtted, vabataht-
likud,  
erinevad toetusfondid 

Perekooli korralda-
mine noortele laste-
vanematele 

Noorte perede parem 
teadlikkus ja oskused 
laste kasvamise suu-
namisel  

pidev MTÜ Jõgeva 
Perekeskus 

omaosalus, toetus-
programmid 
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III peatükk 

 

Eakate tervis 

Tegevus Eesmärk Aeg Elluviija, eestve-
daja 

Rahastamise allikad 

Eakate omavahelise 
suhtlemise ja ühiste-
gevuste toetamine  
 

On loodud täiendavad 
suhtlemis-, liikumis- ja 
eneseteostus-
võimalused eakatele 

pidev vabatahtlikud, 
eakad, linnavalit-
sus, vabaühendu-
sed 

linnaeelarve, ettevõt-
ted, omaosalus, toe-
tusprogrammid 

Uute huviringide (nt 
kirjandusring jm) ja 
klubilise tegevuse 
algatamine  

Eakatel on enam vaba 
aja otstarbeka ja kasu-
liku sisustamise või-
malusi 
 

Alates 
2016 

vabatahtlikud, 
eakad, erinevad 
asutused ja ette-
võtted 

linnaeelarve, toetus-
programmid, mittetu-
lundusühingud, osale-
jate omapanus 

Eakate kaasamine 
linnahaljastuse ja elu-
keskkonna kujunda-
misse 
 

Täiendavad ideed ja 
lahendusvõimalused, 
parem elukeskkond  

pidev linnavalitsus - 

Eakate ja puuetega 
inimeste päevakeskuse 
rajamine 

Eakatel on enam vaba 
aja otstarbeka ja kasu-
liku sisustamise või-
malusi 
 

2016- 
2017  

linnavalitsus, 
vabaühendused 

linnaeelarve, ettevõt-
ted 
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IV peatükk 

 

Tervislik ja turvaline elukeskkond 

Tegevus Eesmärk Aeg Elluviija, eestve-
daja 

Rahastamise allikad 

Virtuse terviseraja 
edasiarendamine (val-
gustus, välitrenažööri-
de paigaldus, discgolfi 
raja ehitamine, täien-
dav märgistus) 

Terviserajal on seni-
sest enam liikumis-
võimalusi, kasutajate 
arv on suurenenud 

2015–
2017 

linnavalitsus, 
spordikeskus 

linnaeelarve, spordi-
keskuse eelarve, ette-
võtted, SA Eesti Ter-
viserajad, riiklikud 
sihtfinantseeringud 

Liiva-Kivi tänava piir-
konna mänguväljakule 
uute atraktsioonide 
paigaldamine 

Loodud nõuetele vas-
tavad võimalused füü-
siliseks enesearenda-
miseks 

2018 linnavalitsus linnaeelarve, toetus-
programmid 

Mänguväljakute ja 
spordirajatiste juurde 
suitsetamise ja alko-
holi tarbimist keelus-
tavate märkide paigal-
damine 

Tervislik ja turvaline 
mängimise ja sporti-
mise keskkond 

2016–
2017 

linnavalitsus linnaeelarve 

Teadetetahvli paigal-
damine linnastaadioni-
le, kus on kajastatud 
ka staadioni rekordid 
jms 

Paikkonna sporditege-
vuse väärtustamine 

2016-
2017 

spordikeskus spordikeskus, linnaee-
larve 

Aia tänava ekst-
reemspordiväljakule 
betoonist atraktsiooni-
de paigaldamine ning 
stendi paigaldamine 
ohutuseeskirjadega 

Atraktiivne, füüsiliselt 
arendav ja turvaline 
koht koosolemiseks ja 
enesearendamiseks 

2016–
2020 

linnavalitsus, 
spordikeskus 

linnaeelarve, toetus-
programmid, ettevõt-
ted 

Lauatennise välilaua 
paigaldamine 

Liikumisaktiivsuse 
suurendamine  

2016 linnavalitsus riigieelarveline toetus 

Pedja jõe kahe silla 
vahelisel alal loodus-
liku liikumisraja raja-
mine ja tähistamine 
 

Pedja jõe looduskaunis 
keskkond on paremini 
ligipääsetav liikumi-
seks ja puhkamiseks  

2016–
2018 

linnavalitsus linnaeelarve,  
vabatahtlikud,  
ettevõtted  

Kesklinna jalgteedel 
liikumisringide tähis-
tamine 
 

Suurenenud liikumis-
harrastajate arv ja 
motivatsioon liikuda 

2016 linnavalitsus linnaeelarve 

Hakkide ja vareste 
arvukuse vähendami-
seks meetmete raken-
damine 
 

Puhtam, vaiksem, 
ohutum elukeskkond 

pidev linnavalitsus, 
linnaelanikud 

linnaeelarve 

Turvakaamerate pai-
galdamine kesklinna, 
Suur 18a lähedusse ja 
linnastaadionile 

Vähenenud avaliku 
korra ja liiklusees-
kirjade rikkumised 
kesklinna piirkonnas 

2016–
2018 

Linnavalitsus linnaeelarve, riiklik 
siseturvalisuse toe-
tusprogramm 
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Elanike laialdasem 
kaasamine siseturvali-
suse tagamisse 

Turvalisem elukesk-
kond, elanikel suurem 
soov panustada kogu-
konna julgeoleku ta-
gamisse 

Alates 
2016 

linnavalitsus, 
Kaitseliit, Polit-
sei- ja Piirival-
veamet, 
MTÜ Eesti Naab-
rivalve, vabataht-
likud 

linnaeelarve, sisetur-
valisust tagavad orga-
nisatsioonid, 
vabatahtlik panusta-
mine 

Universaalse ehk kaa-
sava disaini põhimõte-
te rakendamine - vä-
hemalt avaliku sektori 
poolt loodav linna-
keskkond, tooted, 
kommunikatsioon 
ning teenused on ligi-
pääsetavad, arusaada-
vad ning kasutatavad 
kõikidele nii suures 
ulatuses kui võimalik 

Loodud on teistega 
võrdsed võimalused 
ühiskonnas osalemi-
seks inimestele, kellel 
on piiratud toimetule-
kuvõime või erivaja-
dused, sõltumata east  

Alates 
2017 

linnavalitsus, 
hallatavad asutu-
sed 

linnaeelarve,  
toetusprogrammid, 
ettevõtted 

Tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine  

Nõuetele vastav välis-
valgustus, suurem 
turvalisus, paremad 
tingimused pimedal 
ajal väljas liikumiseks 

2018–
2020 

linnavalitsus Euroopa Liidu tõuke-
fondid, linnaeelarve 

Regulaarse bussiliik-
luse võimaldamine 
Kuremaa ujulasse 
pääsemiseks 

Liikumisaktiivsuse 
edendamine, sise-
hooajal on ujumisvõi-
malused kättesaada-
vamad 

pidev linnavalitsus Jõgeva vallavalitsus, 
vajadusel toetus lin-
naeelarvest 

Spordiinventari laenu-
tamine linna staadionil 
ja spordikeskuses 
(suusad, pallid, reke-
tid, jm) 

Sportimisvõimalused 
on mitmekesisemad, 
harrastajaid on rohkem 

Alates 
2017 

spordikeskus spordikeskus 

Uue täismõõtmetes 
pallisaaliga spordihalli 
ehitamine Jõgeva Põ-
hikooli juurde 

Heal tasemel võimalu-
sed koolide kehalise 
kasvatuse tundide 
läbiviimiseks, kõigil 
spordiklubidel ja rin-
gidel on võimalus 
saaliaegu broneerida, 
võimalik on korralda-
da erinevaid vabariik-
likke spordivõistlusi 

2019–
2020 
vastavalt 
rahas-
tus-
võima-
lustele 

linnavalitsus linnavalitsus,  
sponsorid, toetusprog-
rammid, eraannetused 
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V peatükk 

Tervislike eluviiside edendamine 

Tegevus Eesmärk Aeg Elluviija, eestve-
daja 

Rahastamise alli-
kad 

Tervise- ja liikumis-
päevade korraldamine 
erinevatel spordialadel 
ja teemadel 

Suur osa linlastest 
tegeleb regulaarselt 
liikumisharrastusega ja 
on teadlikud tervisli-
kest eluviisidest 

pidev linnavalitsus, spor-
diklubid, vabataht-
likud 

linnaeelarve, maa-
valitsuse toetused, 
osalustasud 

Ülekaaluliste elanike 
individuaalne nõus-
tamine 

On loodud võimalused 
personaalse nõustamise 
võimaldamiseks, üle-
kaaluliste arv on vähe-
nenud 

Vastavalt 
võima-
lusele 

perearstid,  
vabatahtlikud, 
sõpruskonnad 

osalustasud,  
vabatahtlik töö 

Toitumise teabepäe-
vade korraldamine 
elanike teadlikkuse 
tõstmiseks 

Elanikud toituvad ta-
sakaalustatult, eelista-
vad terviktoitu ja ko-
halikku toorainet 

pidev linnavalitsus, toi-
tumisnõustajad 

linnaeelarve, maa-
valitsuse toetused, 
osalustasud 

Linna toitlustuskohta-
de motiveerimine 
laiema valiku tervisli-
ke toitude pakkumi-
seks 

Toitlustusasutusi me-
nüüdes on rohkem 
tervislikke toite, para-
nenud tarbijate tervis 

2016 linnavalitsus, toit-
lustusettevõtted 

reklaami ja auhin-
nakulud linnaee-
larvest 

Kohalike toiduainete 
eelistamise populari-
seerimine, kogukonna 
aiamaa rajamine 

Tervemad elanikud, 
paranenud teadlikkus, 
kohaliku majanduse 
edendamine 

2016–
2017 

linnavalitsus,  
 OTT võrgustik 

tootjad ja tarbijad, 
vabatahtlikud 
aiandushuvilised 

Vaimse tervise teabe-
päevade ja teemanä-
dala korraldamine 

Elanike vaimne tervis 
on paranenud 

2017–
2020 

MTÜ Jõgevamaa 
Nõustamiskeskus,  
SA Rajaleidja,  
linnavalitsus, jt 

linnaeelarve,  
osalustasud, toe-
tusprogrammid 

Sõltuvusainete tarbi-
mise vähendamiseks 
teabepäevade korral-
damine  

Vähem sõltuvusainete 
tarbijaid 

2016–
2020 

linnavalitsus,  linnaeelarve, toe-
tusprogrammid 

Tervist edendavate 
töökohtade võrgusti-
kuga liitumise propa-
geerimine ja tervist 
edendavate ettevõtete 
kogemuste tutvusta-
mine 

Ettevõtted pööravad 
suuremat tähelepanu 
töötajate tervisele ja 
tervisliku töökeskkon-
na loomisele 

2017 linnavalitsus linnaeelarve 

Terviseteadlikkust 
tõstvate artiklite ja 
juhendmaterjalide 
avaldamine kohalikus 
meedias ja veebikesk-
konnas 

Elanike terviseteadlik-
kus on paranenud, 
igapäevaselt tehakse 
senisest enam tervis-
likke valikuid 

pidev linnavalitsus, spor-
dikeskus, spordik-
lubid, asjahuvilised 

linnaeelarve,  
vabatahtlikud alga-
tused 
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Selgitused 2010. a tegevuskavast välja jäetud tegevuste kohta 

 

Ülevaade 2010. aastal koostatud terviseprofiili tegevustest, mis on 2015. aastaks ellu viidud 

või mille elluviimine pole enam otstarbekas. 

 

Tegevus  Selgitus 

Võrgustikutöö arendamine Jätkuvalt asjakohane, kuid on täpsemini määratletud eri pea-
tükkides eri tegevuste all 

Pedjaäärse puhkeala ideekonkurss, 
Piiri pargi terviseradade heakorrasta-
mine 

Pedja jõe äärde suuremahuliste investeeringute tegemiseks 
pole linnal rahalisi vahendeid, uues tegevuskavas on ettenäh-
tud loodusliku liikumisraja rajamine; Piiri pargis terviseraja 
arendamine pole enam otstarbekas seoses spordikeskuse kin-
nistul rajatud uue valgustatud terviseraja rajamisega vahe-
pealsetel aastatel. 

Noorte seiklusrada, seiklusväljak Tegevus on täpsemalt määratlemata (asukoht, sisu). Kuna 
seiklusspordist huvitatud noorte kooskäimiskohaks on kuju-
nenud ekstreemspordiväljak Aia tänaval koolide piirkonnas, 
siis on otstarbekas suunata rahalised vahendid selle väljaa-
rendamiseks 

Virgestusala linnapargis Täpsustamata on pargi asukoht. Kultuurikeskuse tagusel hal-
jasalal rajati 2013. a uus mänguväljak, kuhu välitrenažöörid 
raha puudusel on siiski veel paigaldamata 

Sporditegevuste- ja võimaluste ning 
taastusravi infovoldiku väljaandmine 

Voldik ilmus 2014. a, veel on alles koopiaid tasuta jagami-
seks 

Teadetetahvel staadionile: rekordid 
ühel, kaart teisel pool 

Tegevuse sisuline eesmärk ja vajalikkus ebaselge, nõudlus 
puudub, olemas on teadetetahvlid spordisündmuste jm info 
kajastamiseks staadioni väravate juures 

Arendada spordikeskus Virtus kaa-
saegseks vaba aja keskuseks 

Maja suur energiakulu ja ebaotstarbekas ruumijaotus ning 
asumine eemal koolidest on viinud linnavalitsuse otsuseni 
rajada uus spordihall põhikooli juurde (spordihalli eelprojekt 
koostatud 2015. a) 

 


