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SISSEJUHATUS 
 
 
Valla arengukava koostamise nõude sätestab Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
(KOKS) § 37, milles määratletakse arengukava mõiste, tuuakse välja selle seosed teiste 
arengudokumentidega ning sätestatakse arengu kavandamisel ja arengukava elluviimisel 
nõutavad toimingud. Pikemaajaliste varaliste kohustuste või nende kavandamise puhul peab 
arengukava olema koostatud vastava perioodi peale. Eelnev viitab, et arengukava on valla 
strateegiline töödokument, mis loob raamistiku valla ressursside paigutamisele ja otsuste 
langetamisele. 
  
Arengu kavandamine on pidev protsess ja käesolev arengukava on täiendus arengukavale 
aastateks 2008-2018 ja tegevuskavale aastateks 2012-2017.  
 
Käesoleva arengukava koostamise algatajateks olid Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsus.  
 
Arengukava uuendamise  peamisteks töövormideks olid teemarühmade töökoosolekud. 
Samuti uuendati töö käigus valda iseloomustav statistiline andmebaas.  
 
Käesolev arengukava on jagatud viieks osaks. Esimene osa annab ülevaate valla 
territooriumist ja demograafilisest olukorrast. Teises osas keskendutakse valla erinevate 
eluvaldkondade analüüsile, tuues välja peamised olukorda iseloomustavad faktandmed ning 
valdkondade tugevad ja nõrgad küljed, probleemid ning arenguvajadused. Kolmandas osas 
esitatakse Jõgeva valla arengukava eesmärkide saavutamise hinnang perioodil 2005-2013 ja 
valla SWOT-analüüs. Arengukava neljas osa sisaldab valla arengustrateegiat aastani 2020, 
milles sõnastatakse valla visioon ja seletatakse lahti valla arengumudel. Arengukava viimane, 
viies osa, sisaldab Jõgeva valla tegevuskava aastateks 2012-2017 ja eelarvestrateegiat. 
Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan nelja 
eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia koostamise kohustus tuleneb  kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS). 
 Valla tegevuskava on seotud arengustrateegias püstitatud strateegiliste eesmärkidega ja annab 
aluse vallaeelarve koostamisele. Tegevuskavas on välja toodud konkreetsed tegevused, mis 
aitavad kaasa valla elanike elukvaliteedi parendamisele ja visiooni saavutamisele aastani 
2020. Ühtlasi tuuakse välja ka riskid, mis on seotud arengukava täitmisega.  
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PÕHIMÕISTED 
 
Areng – majanduslike, sotsiaalsete ja looduskeskkonna muutuste protsess, millel puudub 
ühtne ja lihtne määratlus. Tavapäraselt nähakse arenguna positiivseid muutusi. 
 
Arengukava – pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist 
kavandav dokument. Arengukava viiakse ellu programmide, projektide ja eelarve kaudu. 
 
Arengumudel – hetkeolukorra analüüsil põhinev, arengu visioonist ja eesmärkidest lähtuv 
üldine terviklahend. 
 
Arengustrateegia – arengu tagamiseks või kiirendamiseks koostatud üldine tegevus-
programm, milles määratakse prioriteet või prioriteedid, pikaajalised eesmärgid ning 
näidatakse, kuidas koondada eesmärkide saavutamiseks vajalikke ressursse.  
 
Jätkusuutlik areng – areng, mis tagab nii praegu kui tulevikus inimesi rahuldava 
elukeskkonna ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt 
kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades. 
 
Strateegiline eesmärk – strateegiast ja selles seatud prioriteedist või prioriteetidest lähtuv 
eesmärk. 
 
SWOT-analüüs – meetod organisatsiooni sisemiste tugevate ja nõrkade külgede ning 
väliskeskkonna võimaluste ja ohtude analüüsimiseks. Analüüs viiakse tavaliselt läbi rühma-
tööna ning keskendub kohalikele omavalitsustele rakendatuna omavalitsusele tervikuna, mitte 
üksnes valitsusaparaadile. 
 
Tegevus – tegevuse kirjeldamisel on võimalik määratleda teostamise aeg, maksumus, 
vastutaja ja finantseerimisallikas või -allikad. 
 
Tegevuskava – konkreetsete tegevuste loend ja kirjeldus, mida on vaja eesmärkide 
saavutamiseks täita. 
 
Tegevussuund – tegevuste kompleks, mis tuleb teostada eesmärgi saavutamiseks. 
Tegevussuuna sees määratletakse konkreetsed tegevused (projektid). 
 
Valdkond – tegevuse laadi (väljundi) alusel eristatav tegevuste üldistatud kogum.  
 
Valdkondlik arengueesmärk – valdkonnas seatud eesmärk, mille täitmine tugevdab vald-
konda. 
 
Visioon – üldine kirjeldus seisundist, mida tahetakse piirkonnas teatud ajaks saavutada. 
Ajapiir lepitakse kokku. 
 
Via Hanseatica – Üle-Euroopalise transpordivõrgustiku koosseisu (Pan-European Network) 
kuuluva nn. Kreeta koridori nr. 1A ametlik tiitel. VH paikneb suunal Lübeck-Gdansk-
Kaliningrad-Riia-Valga-Tartu-St.Peterburg, kus tulevikus nähakse ühtse 
transpordiinfrastruktuuri ja liikluse väljakujunemist.  
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1. TERRITOORIUM JA RAHVASTIK 
 
1.1 Asend ja looduskeskkond        
 
Asend 
 
Jõgeva vald asub Jõgeva maakonna põhja- ja keskosas, paiknedes rõngasvallana ümber 
maakonnakeskuse Jõgeva linna. Vald piirneb põhjas Lääne-Virumaa Rakke vallaga ning 
Järvamaa Koeru vallaga. Idas on ühine piir Torma vallaga, lõunas on piirinaabriteks Palamuse 
ja Puurmani vald, läänes Puurmani ja Pajusi vald. Valla praegused piirid kujunesid välja 
1979.a. Jõgeva vald on üks suuremaid maavaldasid pindalaga 458 km2, millest ca 32% 
moodustab haritav maa ning 50% metsamaa. Tähtsamatest ühendusteedest läbivad valda Piibe 
maantee, Põltsamaa-Mustvee maantee ning Tallinn-Tapa-Tartu raudteeliin. Valla teedevõrk 
on tänu soodsale maakonnakeskust ümbritsevale asendile hästi arenenud. 
 
 
 
 

 
Joonis 1. Jõgeva valla kaart 



Praeguse Jõgeva valla territooriumil on 41 asustusüksust, millest suurimad on Jõgeva, 
Siimusti, Laiuse ja Kuremaa alevikud ning Vaimastvere küla.  
 
Looduskeskkond 
 
Maastikuliselt moodustab Jõgeva valla territooriumi tuumiku Pedja jõe ja tema lisajõgede 
Onga ja Kaave valgalad ning Vooremaa põhjaosa Laiuse suurvoorega. Valla äärealad jäävad 
Endla soostiku ja Kesk-Eesti moreentasandikule. Valla territooriumil asub 2 looduskaitseala 
(Endla looduskaitseala ja Mustallika looduskaitseala, mis mõlemad on ka Natura 2000 
võrgustikus) ning 14 muud pindalalist looduskaitseobjekti (peamiselt kaitsealused pargid). 
Lisaks on Jõgeva vallas looduskaitse alla võetud 4 üksikobjekti. Samuti on vallas kaitse alla 
võetud 4 metsise püsielupaika. 
 
Valla loodeosas paikneb Endla soostik ning selle keskosas paiknevad rabad ja järved, kus 
Pandivere kõrgustiku äärealadel tuleb maapinnale rohkesti allikaid. Vahelduv pinnamood ja 
allikaina väljuv surveline põhjavesi on loonud eeldused eri vanuse ja ilmega soomassiivide 
kujunemisele. Muldadest valitsevad kamar- ja gleimullad, leostunud ja leetjad kamarmullad 
levivad künnistel ja seljakutel, laialdaselt on levinud soomullad. 
 
Turistidele on raba kui unikaalne looduslik kooslus kättesaadavaks tehtud arvukate 
õpperadade ja laudteede rajamisega kaitseala servaalale. Aastas külastab looduskaitseala ca 
1500-2000 huvilist. Alale lisab atraktiivsust ka siin asuv Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 
Instituudi Tooma soojaam. Asustus on väga hõre ja on koondunud kõrgematele künnistele 
ning jõgede äärde. Piirkonna loodus loob eeldused üksiktalude asustamiseks soosaartel ning 
turismi arendamiseks Endla looduskaitsealal. 
 
Pinnakate, põhja- ja pinnavesi. 
 
Jõgeva valla pinnakatte moodustab 2-10 m paksune liivsavimoreen. Valla territooriumist on 
ca 60% nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel, mis paiknevad  peamiselt valla kesk- ja lääneosas, 
hõlmates enda alla Kurista, Vaimastvere, Kärde, Vägeva, Jõgeva alevik, Siimusti ja Painküla 
alad. Laiuse - Kuremaa piirkond asub Saadjärve voorestiku keskosas, kus 20-30 m kõrgused 
voored vahelduvad soo-ja järvenõgudega. Geoloogilise aluspõhja moodustavad seal 
alamsiluri Raikküla lademe lubjakivi ja dolomiit, mis on kaetud 20-40 m paksuselt 
kvaternaari setetega. Voorestiku kvaternaari setetes esineb erineva vanusega moreene ja 
fluvioglatsiaalset kruusa ning liiva. 
 
Vooluveekogudest läbib Jõgeva valda põhja-lõuna suunaliselt Pedja jõgi (Suur-Emajõe 
lisajõgi, pikkus 122 km, valgala 2710 km2). Pedja jõgi on üks Emajõe veerohkemaid ja 
pikemaid lisajõgesid. Valdav enamus jõest paikneb Jõgevamaal, algusosa Lääne-Virumaal, 
alamjooksu alumine osa on Viljandimaa ja Tartumaa piiriks. Jõel on rohkesti lisajõgesid. 
Pedja jõgi läbib Jõgeva aleviku ja Jõgeva linna idaserva. Jõgeva alevikus on jões ligi 
kilomeetri pikkune kitsas, 12 ha pindalaga saar. Jõgevalt 3 km allavoolu Painkülas on jõel 
paisjärv ja väike hüdroelektrijaam. Painküla sillast 3 km edasi, Pakaste küla all, käänab jõgi 
läände, pöörates 1,5 km pärast Härjanurme küla kohal uuesti lõunasse. Seal on Pedja jõel 
samuti elektrijaama paisjärv, mis varustab veega ka jõe idakaldal asuva kalakasvatuse talu 
tiike. Lisaks Pedja jõele on Jõgeva valla suuremad pinnaveekogud Endla järv (pindala 180 ha, 
keskmine sügavus 1,6 m), Männikjärv Endla soostikus, Laiuse lähedal asuv Kivijärv ja 
Amme jõgi (pikkusega 59 km). 
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Jõgeva vallas on ühisveevärgi veeallikatena kasutuses põhiliselt siluri ja ordoviitsiumi 
vettkandvad põhjaveekompleksid, mis koosnevad karbonaatsetest kivimitest (lubjakivi, 
dolomiit, mergel). Siluri vettkandev põhjaveekompleks on ca 40 m tüsedusega ja pealt kaetud 
suhteliselt õhukese (2-5 m) kvanternaarsete setete kihiga. Ligilähedaselt 45-70 m sügavuselt 
algab  38-40 m paksune vettpidav savika lubjakivi kiht, mis eraldab siluti ja ordoviitsiumi 
kihte. Vettpidavas kihis on rohkesti lõhesid ja karste, mis põhjustavad veejuhtimise kõikumist 
suurel määral. Ordoviitsiumi vettkandev kompleks algab ligikaudu 80 m sügavuselt ja ulatub 
190 m sügavuseni, millest allpool paiknevad vähe vettkandvad kihid. Ordoviitsiumi 
põhjaveehorisont on vähem lõheline kui siluri kompleks ja seetõttu on ka puurkaevude 
erideebitid väiksemad (0,1-1,1/s * m)1. 
 
Maavarad 
Maavaradena on Jõgeva valla territooriumil arvestatavad turba (hästilagunenud ja 
vähelagunenud turvas), ehitusliiva ja ehituskruusa varud. Täielikult või osaliselt asub Jõgeva 
valla territooriumil 7 turbamaardlat, 2 ehituskruusa maardlat, 8 ehitusliiva maardlat ja 1 
ehituslubjakivi maardla. Kaevandamine toimub neist üheksas. 
 
 
1.2 Rahvastik 
 
Jõgeva valla rahvaarv on 2012.a. alguse seisuga 4911 inimest. Vaadeldes rahvaarvu 
muutumist siis nähtub, et toimub pidev rahva arvu vähenemine.  

Joonis 2. Jõgeva valla rahvaarvu muutus 2004-2012 
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Jõgeva valla rahvastik on koondunud suurematesse keskustesse, milleks on Jõgeva alevik 
(560 elanikku), Kuremaa (344), Laiuse (411), Siimusti (726) ja Vaimastvere (287). Üle 200 
elanikuga asulad on veel Kurista (266) ja Painküla (214), ülejäänud Jõgeva valla asulate 
rahvaarv jääb juba alla 200 elaniku. Kõige rohkem on viimase 4 aasta jooksul muutunud 
Laiuse rahvaarv, vähenedes 2008-2012 aastatel 52 elaniku võrra. Ülejäänud asulates on 
rahvaarv vähenenud mõõdukalt, kuid on ka näiteid rahvaarvu suurenemisest. Rahvastik on 
enim kasvanud Vana-Jõgeva külas.  

                                                 
1 Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2019 
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Tabel 1. Rahvaarv Jõgeva valla asulates 

Asula 

Rahvaarv 

1989 2000 2004 2008 2012 

Alavere 61 50 53 51 49 
Ellakvere 86 93 100 88 92 
Endla 55 63 55 54 46 
Jõgeva 616 561 629 610 560 
Kaera 74 85 120 86 73 
Kassinurme 173 155 166 176 151 
Kaude 83 29 54 46 51 
Kivijärve 62 57 73 61 62 
Kuremaa 783 606 437 378 344 
Kurista 259 266 291 275 266 
Kõola 76 89 82 79 68 
Kärde 149 137 153 131 115 
Laiuse 501 470 476 463 411 
Laiusevälja 110 123 160 137 121 
Lemuvere 46 41 38 30 30 
Liivoja 73 94 93 93 89 

Lõpe küla  ---  --- 9 9 22 
Mooritsa 15 21 14 13 13 
Mõisamaa 33 43 58 44 47 
Paduvere 41 32 36 39 37 
Painküla 234 204 239 213 214 
Pakaste 89 73 64 55 59 
Palupere 41 49 45 41 48 
Patjala 58 48 54 40 38 
Pedja 61 71 72 62 60 
Raaduvere 35 62 53 49 32 
Rohe 37 25 32 26 25 
Selli 53 47 30 28 54 
Siimusti 866 813 852 725 726 
Soomevere 27 21 24 26 30 
Teilma 69 56 73 70 62 
Tooma 23 19 29 29 21 
Vaimastvere 360 353 340 303 287 
Vana-Jõgeva 19 30 69 81 95 
Vilina 38 52 54 56 58 
Viruvere 41 40 50 43 31 
Võduvere 123 96 113 100 92 
Võikvere 64 83 97 80 75 
Vägeva 78 65 89 84 42 

Väljaotsa   --- ---  25 18 19 
Õuna 102 176 178 155 142 

KOKKU 5714 5398 5679 5178 49111 

 
1 Elanike üldarvu hulka on arvestatud ka kohaliku omavalitsuse tasemega registreeritud 
elanikud (kokku 54). 
 
Jõgeva valla iive on aastatel 2004-2011 olnud suhteliselt kõikuv. Peamise põhjusena saab 
välja tuua mehhaanilise iibe, mis antud perioodi jooksul on aastate lõikes olnud väga kõikuv, 
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jäädes kogu aeg negatiivseks ja ka loomulik iive on vaadeldava perioodi jooksul olnud 
negatiivne  
 
 
Joonis 3. Iive 2004-2011 Jõgeva vallas 
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Valla rahvastiku soolis-vanuselisest struktuurist nähtub, et rahvastik vananeb ja väheneb. 
Seda põhjustavad eelkõige sündimuse  langus ja vanemate (üle 50-aastaste) elanike arvukuse 
suurenemine. Oluliselt on vähenenud 10-19-aastaste osakaal elanikkonnas.  
 
Joonis 4. Jõgeva valla soolis-vanuseline koosseis aastatel 2001 
 
 



 
Joonis 5. Jõgeva valla soolis-vanuseline koosseis aastal 2011 

 
 
Valla rahvastiku vanuselisest jaotusest lähtuv demograafilise tööturusurve indeks näitab, et 
lähiaastatel tööikka jõudvate elanike arv on mõnevõrra väiksem kui sealt väljuvate elanike 
arv. Jõgeva valla demograafiline tööturusurve indeks on väiksem Eesti ja Jõgeva maakonna 
keskmisest näitajast madalam. Valla tööturusurve indeksi halvenemine on tingitud mitte 
niivõrd lähiajal tööeast väljuvate inimeste tõttu, kelle arv on viimase nelja aasta jooksul 
suurenenud vaid 16 võrra, vaid tööikka jõudvate noorte arvu vähenemise tõttu, kelle arv on 
vaadeldud ajaperioodil vähenenud 95 inimese võrra. 
 

Tabel 2. Jõgeva valla demograafiline tööturusurve indeks 2011(2008).a. 

 Rahvaarv kokku Rahvastik 
vanuses 5-14 

Rahvastik 
vanuses 55-64 

Demograafiline 
tööturusurve indeks 
2011 (2008) 

Kogu Eesti 1 340 194 
(1 340 935) 

126 072 
(127 106) 

162 980 
(150 234) 

0,77  
(0,85) 

Jõgeva maakond 33 077 
(36 922) 

3 246 
(4 051) 

4 301 
(4 239) 

0,76  
(0,96) 

Jõgeva vald 4 984 
(5 178) 

448 
(543) 

644 
(628) 

0,70 
(0,85) 

Allikas: Statistikaamet 

Ülalpeetavate määr — mittetööealiste (0-14-aastased ja üle 65-aastased) elanike arv 100 tööealise (15-64-
aastased) elaniku kohta. 

 Kogu Eesti Jõgeva maakond Jõgeva vald 

Ülalpeetavate määr 
2011 aastal 

49 54 50 

Allikas: Statistikaamet 
 

Rahvuslik jagunemine 
 
Jõgeva valla elanikest moodustavad 94,3% eestlased. Teised enam esindatud rahvused on 
venelased (3,4%) ja ka soomlased (0,9%). Ülejäänud rahvused moodustavad juba alla poole 
protsendi valla elanikkonnast. Kokku on elab Jõgeva vallas 17 rahvuse esindajaid. 
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Tabel 3.  Jõgeva valla rahvuslik jagunemine 01.01.2012 

Rahvus Elanike arv % 
Eestlane 4633 94,3% 
Venelane 167 3,4% 
Soomlane 45 0,9% 
Ukrainlane 22 0,4% 
Teised rahvused 44 0,9% 

 
Valla maksumaksjate tulubaas 
 
Valla maksumaksjate koguarv oli 2011. aasta detsembris 2259 inimest, mis moodustab valla 
koguarvust  4911 elanikust 46%. Kokku teenisid Jõgeva valla elanikud 2011. aastal 15,9 
miljonit eurot. Majandussurutise mõju ilmneb ka tööhõives ning sellest tulenevalt suurenes 
2010. aastal teenitud kogusumma järgmise aasta suhtes ainult 6% ja 2009. aastal vähenes 4% 
järgmise aasta suhtes.  
 
Valla elanike brutokuupalk on viimastel aastatel kajastanud olukorda majanduses läbides 8% 
languse perioodil 2008-2010 ja ulatudes Statistikaameti andmetel 2010.a. 656 euroni. Vastav 
näitaja moodustab Eesti keskmisest 83% ja ületab Jõgevamaa keskmist näitajat 6%. 
 
Tabel 4. Jõgeva valla keskmine brutokuupalk 2008-2012 eurodes  
 Keskmine brutokuupalk  2008 2009 2010 2011 2012 

Eesti  825 784 792 839 887 

Tallinn 893 859 847 967 1020 

Jõgevamaa 647 578 617 660 669 

Jõgeva vald 712 662 656 662 702 

% Eesti keskmisest 86% 84% 83% 79% 79% 

% Tallinna keskmisest 80% 77% 77% 68% 69% 

% Jõgevamaa keskmisest 110% 115% 106% 103% 105% 
Allikas: Statistikaamet 
 
 
 
 
1.3 Asustusstruktuur 
 
Aastakümneid on Jõgeva valla arengut kujundanud suuremad keskasulad Vaimastvere, 
Laiuse, Kuremaa, Jõgeva alevik ning tööstusasulana Siimusti. Keskasulate järgi võibki vallas 
eristada viit põhilist piirkonda. 
 

• Vaimastvere piirkonda kuuluvad Endla, Kõola, Kärde, Paduvere, Pedja, Rohe, Selli, 
Tooma, Vägeva ja keskasulana Vaimastvere. Vaimastvere piirkonnas elab kokku 755 
inimest. 

• Laiuse piirkonda kuuluvad Alavere, Laiusevälja, Lõpe, Palupere, Raaduvere, Vilina ja 
keskasulana Laiuse. Laiuse piirkonnas elab kokku 741 inimest. 

• Jõgeva piirkonda kuuluvad Ellakvere, Kaera, Liivoja, Mõisamaa, Viruvere, Võduvere, 
Võikvere, Vana-Jõgeva, Õuna, Kurista ja keskasulana Jõgeva  alevik. Jõgeva 
piirkonnas elab kokku 1562 inimest. 
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• Siimusti piirkonda kuuluvad Kassinurme, Painküla, Pakaste, Patjala ning eraldi 
piirkonnana Siimusti alevik. Siimusti piirkonnas elab kokku 1188 inimest. 

• Kuremaa piirkonda kuuluvad Kaude, Kivijärve, Lemuvere, Mooritsa, Soomevere, 
Teilma ja keskasulana Kuremaa. Kuremaa piirkonnas elab kokku 592 inimest. 

 
Jõgeva valla keskasulate geograafiline paiknemine on kujutatud joonisel 6. Valla jaoks 
oluliste väliskeskustena tuleb veel märkida kindlasti Jõgeva linna, samuti ka Tartut ja 
Põltsamaad. 

Joonis 6. Jõgeva valla keskasulad 

 
 
 
 
2. VALLA OLUKORRA ÜLEVAADE JA HINNANG 
 
2.1 Valla juhtimine 
 
2.1.1 Vallavolikogu ja -valitsus 
 
Jõgeva vallavolikogu tööd koordineerib ja juhatab volikogu esimees ning moodustatud on 6 
volikogu komisjoni. 
 
Joonis 7. Jõgeva Vallavolikogu struktuur 

 
 
 
Jõgeva Vallavalitsus on 6-liikmeline. Vallavalitsuse tööd koordineerib ja juhatab vallavanem.  
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Joonis 8. Jõgeva Vallavalitsuse struktuur 
 

 
 
2.1.2 Omavalitsuse asutused 
 
Jõgeva vallal on 2012.a. alguse  
seisuga 13 asutust ning vald 
omab ainuosalust ühes 
äriühingus ja ühes sihtasutuses. 
Järgnev tabel 5 annab ülevaate 
valla asutustest ja osalusega 
äriühingust. 

Tabel 5. Jõgeva valla asutused, osalusega äriühingud ja 
ainuosalusega sihtasutused 

Jõgeva valla asutused 
1.  Vaimastvere Kool 
2.  Laiuse Põhikool 
3.  Siimusti Lasteaed-Algkool 
4.  Kuremaa Lasteaed-Algkool 
5.  Lasteaed Karukell 
6.  Jõgeva aleviku Lasteaed 
7.  Siimusti Lastekodu Metsatareke 
8.  Kuremaa Ujula 
9.  Kuremaa Raamatukogu 
10.  Laiuse Raamatukogu 
11.  Siimusti Raamatukogu 
12.  Vaimastvere Raamatukogu 
13.  Vägeva Raamatukogu 
Jõgeva valla ainuosalusega sihtasutused 
1. Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus 
Jõgeva valla osalusega äriühingud 
1. AS Kuremaa Enveko 
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2.1.3 Valla eelarve 
 
Järgnevalt on välja toodud Jõgeva valla tulud ja kulud aastatel 2008-2012, Jõgeva valla 
investeeringud eluvaldkondade lõikes aastatel 2008-2012 ning valla kohustused ja 
laenukoormus aastateks 2011-2030.  
 

Tabel 6. Jõgeva valla tulud peamiste tululiikide kaupa 2008-2012 (tuh. eurot) 

Tulu liik 

2008 2009 2010 2011 2012* 

Tuh. 
Eurot % 

Tuh. 
Eurot % 

Tuh. 
Eurot % 

Tuh. 
Eurot % 

Tuh. 
Eurot % 

Füüsilise 
isiku 
tulumaks 2147,3 41,6 1850,5 40,4 1745,7 42,9 1831,4 46,7 1978,3 50,1 
Maamaks 161,2 3,1 157,4 3,4 155,2 3,8 153,7 3,9 149,4 3,8 

Kaupade ja 
teenuste 
müük 734,0 14,2 756,7 16,5 759,4 18,6 712,2 18,2 732,2 18,6 

Toetused 1935,0 37,5 1750,5 38,2 1191,9 29,3 1155,0 29,5 1024,6 26,0 

Muud tulud 188,1 3,6 61,5 1,3 220,7 5,4 67,7 1,7 61,7 1,6 

Kokku 5165,6 100 4576,6 100 4072,9 100 3920,0 100 3946,2 100 
 
* 2012 on eelarve ja muudetud võrreldavaks eelmiste aastatega 
 
 
 

Tabel 7. Jõgeva valla põhitegevuse kulud eluvaldkondade lõikes 2008-2012 (tuh. eurot) 

Kulu liik 

2008 2009 2010 2011 2012* 

Tuh. 
Eurot % 

Tuh. 
Eurot % 

Tuh. 
Eurot % 

Tuh. 
Eurot % 

Tuh. 
Eurot % 

Üldised 
valitsussektori 
teenused 471,6 12,0 453,0 11,7 366,8 9,9 355,1 10,0 378,9 10,4 

Avalik kord ja 
julgeolek 1,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Majandus 242,6 6,2 265,8 6,9 287,5 7,7 247,1 7,0 246,9 6,8 

Keskkonnakaitse 58,6 1,5 50,5 1,3 47,7 1,3 56,9 1,6 53,1 1,5 

Elamu- ja 
kommunaalmajandus 82,6 2,1 107,5 2,8 119,7 3,2 111,9 3,2 98,8 2,7 

Tervishoid 10,8 0,3 8,2 0,2 13,2 0,4 7,2 0,2 8,3 0,2 

Vaba aeg, kultuur, 
religioon 707,8 18,1 618,0 16,0 607,7 16,4 574 16,2 604,3 16,5 



 Jõgeva valla arengukava 

 18

Haridus 1851,5 47,3 1844,8 47,8 1760,1 47,4 1688,7 47,8 1755,8 48,0 

Sotsiaalne kaitse 490,0 12,5 507,7 13,2 508,7 13,7 495,3 14,0 509,3 13,9 

Kokku 3917,0 100 3856,0 100 3711,4 100 3536,2 100 3655,4 100 
 
* 2012 on eelarve ja muudetud võrreldavaks eelmiste aastatega 
 

Tabel 8. Jõgeva valla investeeringud eluvaldkondade lõikes 2008-2012 (tuh. eurot) 

Valdkond 

2008 2009 2010 2011 2012  

Tuh. 
Eurot 

Sihipärane 
toetus 

invest-ks 
Tuh. 
Eurot 

Sihipärane 
toetus 

invest-ks 
Tuh. 
Eurot 

Sihipärane 
toetus 

invest-ks 
Tuh. 
Eurot 

Sihipärane 
toetus 

invest-ks 
Tuh. 
Eurot 

Sihipärane 
toetus 

invest-ks 

Üldised 
valitsussektori 
teenused 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Majandus 490,4 436,7 1468,4 108,2 95,8 78,1 88,2 85,3 294,7 121,9 

Keskkonnakaitse 0,0 0,0 159,7 49,8 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 

Elamu- ja 
kommunaalmajandus 162,3 62,3 3171,7 0,0 39,2 13,5 431,7 22,9 456,4 0,0 

Tervishoid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vaba aeg, kultuur, 
religioon 529,8 138,3 2245,5 95,9 35,5 59,8 19,2 19,1 60,7 0,0 
Haridus 23,6 12,8 3700,9 237,1 0,0 0,0 22,6 0,0 130,4 0,0 

Sotsiaalne kaitse 0,0 0,0 154 0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 

Kokku 1206,1 650,1 10900,2 491,0 176,9 151,4 575,1 127,3 949,9 121,9 

 

Tabel 9. Jõgeva valla konsolideerimisgrupi laenud ja rahalised kohustused 2011-2029 (eurot) 

 
Laenud/kohustused 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*

Laenude jääk aasta lõpuks 1 075 198 1 421 512 2 140 480 2207168 2062097 1883888 1 684 541 1 485 194
Muude kohustuste jääk aasta 
lõpuks 17 842 43 413 45 500 37 285 29312 21078 15 500 0
Kohustuste jääk aasta 
lõpuks 1 093 040 1 464 925 2 185 980 2 244 453 2091409 1904966 1 700 041 1 485 194

 
 
Laenud/kohustused 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029*

Laenude jääk aasta 
lõpuks 1285847 1086499 944295 822231 510335 586091 486021 385951 285881,1 185811,1 58630,1

Muude kohustuste jääk 
aasta lõpuks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kohustuste jääk aasta 
lõpuks 1285847 1086499 944295 822231 510335 586091 486021 385951 285881,1 185811,1 58630,1
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KOFSi järgi netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta 
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama 
aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat.Kui sellel meetodil arvutatud põhitegevuse 
tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava 
aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini 
vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 
 
 
* prognoos olemasolevate laenudega 
Vallaeelarves on kajastatud Eesti majanduse olukorda. Kohustuste kogusumma on püütud 
säilitada mõistlikul tasemel. Valla laenukooormus kasvab aastatel 2011-2013 seoses 
Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatavate ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside 
rekonstrueerimise projektide omafinantseeringu katmisega.   
  
2.1.4 Koostöö ja välissuhtlus 
 
Jõgeva vald osaleb mitmetes mittetulundusühingutes ja liitudes, et lahendada ühiseid 
probleeme ning paremini kasutada erinevate piirkondade ressursse ja oskusi. Nii näiteks 
asub SA Kuremaa Spordikooli põhibaas Jõgeva vallas Kuremaal ja MTÜ Ida-Eesti 
jäätmekeskuse töö koordineerimine toimub Torma vallast. 
Jõgeva vald osaleb Jõgevamaa Omavalitsuste Liidus ja Eesti Maaomavalitsuste Liidus. 
Samuti võetakse aktiivselt osa järgmiste mittetulundusühingute ja liitude tööst: 
 
MTÜ Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste Ühendus 
 
Mittetulundusühing Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühendus on asutatud 2003 a. 
Tegevuse eesmärgiks oli algselt Jõgeva valla avatud noortekeskuste loomise toetamine, 
noorsootööks tingimuste loomine ja liikmete tegevuse toetamine. Nüüdseks on kõigis 
suuremates keskustes olemas avatud noortekeskused ja peamiseks tegevussuunaks on 
noorte poolt algatatud projektide toetamine. Koordineeritakse noortekeskuste koostööd ja 
osaletakse vallas noorsoopoliitika kujundamisel. 
  
Jõgevamaa Maaparandus- ja Veeühistu Liit 
 
Tegevuspiirkonnaks on Jõgevamaal paiknevate veekogude või nende lõikude ja kohalike 
omavalitsuste territooriumil asuvad maatükid. Liidu huvides on tehniliste eelduste 
loomine põllumajanduslike ja metsamajanduslike maade kasutusväärtuse säilitamisele ja 
tõstmisele, kaasa arvatud maade ümberkruntimine, hüdrograafilise ja teedevõrgu 
korrastamine ning maastikuhooldus. Toimub koostöö arendamine põllu-, metsa-, vee-, 
jahi- ja puhkusemajanduse ning teiste sidusalade vahel. 
 
SA Vooremaa Järved 
 
Sihtasutuse asutajateks on Jõgeva vald, Palamuse vald ja Tartu vald. Tegevuse eesmärgiks 
on soodustada veekogude tervendamismeetmete kavandamiseks tehnika hankimine, 
vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine. Tegeletakse looduslike ja 
paisjärvede noorendamisega Vooremaa Maastikukaitsealal ja vajadusel ka teistes 
piirkondades. 
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SA Kuremaa Spordikool 
 
Alates 1. septembrist 2006.a. tegutseb Sihtasutus Kuremaa spordikool, mille asutajateks 
on Jõgeva vald, Palamuse vald, Saare vald, Tabivere vald ja Torma vald. Oma tegevuse 
sihtasutuses on peatanud Torma ja Tabivere vallad. Spordikool loodi noortespordi 
arendamiseks, lastele täiendavate sportimisvõimaluste loomiseks ja nende 
ettevalmistamiseks tipptulemuste saavutamiseks. Spordikoolil on õppekavad järgmiste 
spordialadega tegelemiseks: kergejõustik , korvpall, ujumine ja võrkpall. 2012. aastal 
tegutseb ainult ujujate  õpperühm, sest seoses majanduslike raskustega on teised 
õpperühmad suletud. 
Plaanis on taastada spordikooli tegevus, et pakkuda piirkonna noortele paremaid 
sportimisvõimalusi.   
 
MTÜ Ida-Eesti jäätmehoolduskeskus 
 
Mittetulundusühing Ida-Eesti jäätmehoolduskeskus on asutatud eesmärgiga korraldada 
jäätmehooldus mittetulundusühingu liikmeteks olevate kohalike omavalitsuste 
territooriumil. Tegeletakse jäätmemajanduse ja jäätmekäitlusrajatiste võrgustiku 
arendamisega, taas- ja korduvkasutatavate jäätmete kogumise suurendamise ning 
jäätmekäitluse alase arendus- ja selgitustööga. 
 
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus 
 
Mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskus asutati omavalitsuste ja Jõgeva 
maavalitsuse poolt 2005.a. eesmärgiga maakonna ühistranspordi, sealhulgas õpilaste veo 
paremaks ja optimaalseks korraldamiseks. Ülesandeks on piirkonna elanikele soodsamate 
ja majanduslikult tõhusamate ühistranspordi teenuste tagamine läbi ühtse liinivõrgu, 
piletisüsteemi ja tellimiskeskuse. 
 
MTÜ Jõgevamaa Koostöökogu 
 
Ühingu eesmärk on kohaliku elu arendamisele, maaelu ja külaelu säilimisele, 
taaselustamisele, harmoonilisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas 
maamajanduse, kohaliku ettevõtluse ja tööhõive tõstmine ning tegevuspiirkonna elanike 
heaolu suurendamine. Nende eesmärkide saavutamiseks osaletakse Euroopa Liidu Leader 
programmis. 
 
Jõgeva valla välispartneriteks on Allaži piirkond Läti Vabariigis, Dals-Edi kommuun 
Rootsi Kuningriigis ja Orimattila vald Soome Vabariigis. Välispartneritega toimub 
koostöö kultuuri valdkonnas. Eestis on tihedad koostöösidemed Paide vallaga, nii 
volikogude kui vallavalitsuse ametnike vahel. Korraldatakse ühiseid koolitusi ja 
spordiüritusi. Igaaastaselt toimuvad suvel ühised lastelaagrid. Sõprusvaldadega on valla 
allasutustel ka otsekontaktid ja teostatakse ühiseid projekte. 
 
 
2.1.5 Maa- ja omandireform 
 
2012.a. 30. aprilli seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 4 383 katastriüksust 
pindalaga 44 051,2 ha, mis moodustab 96,0 % Jõgeva valla maafondist (45 879,5 ha).  
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Tabel 10. Jõgeva valla maareformi olukord seisuga 30.04.2012  

Maa õiguslik nimetus Pindala (ha) % kogupindalast 
Tagastatud maa 14424,5 ha 32,75 % 
Maa ostueesõigusega erastamine 6900,2 ha 15,66 % 
Maa enampakkumisega erastamine 578,4 ha 1,31 % 
Vaba põllumajandusmaa erastamine 2325,0 ha 5,28 % 
Vaba metsamaa erastamine 1999,5 ha 4,54 % 
Munitsipaalmaa 241,7 ha 0,55 % 
Riigimaa 17581,9 ha 39,91 % 
Kokku 44051,2 ha 100 % 
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2.1.6 Hinnang valdkonnale: Valla juhtimine 
OMAVALITSUSE JUHTIMISSTRUKTUUR 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Väljakujunenud ja toimiv 
valla haldusstruktuur 

Negatiivse bürokraatia kasv  Täiendavate erialaste koolituste 
korraldamine 

Vallaametnike koolitus 
toimub vastavalt võimalustele  

Ametnike koolituse suhteline kallidus Vallavalitsuse töövahendite 
kaasajastamine 

Vallavalitsuse korralikud 
töötingimused 

Personali vähesus ning hajutatus 
valitsuse ruumides – vajalikku 
ametnikku on raske üles leida 

Valla haldushoone kaasajastamine  

Korralik koduleht: 
http://www.jogevavv.ee  

 Personali voolavus vallaametnike osas 

Vajadus täiendavate ametikohtade 
järele (arendusspetsialist, 
kultuurispetsialist, IT spetsialist     

Vallavalitsus hästi kättesaadav 

 

Teenistujate palgatingimuste 
parandamine, motivatsioonisüsteemi 
loomine 

Valla haldushoones on palju 
teenindusasutusi ja riigiasutusi 

 E-teenuste puudumine 

Digitaalse dokumendihaldussüsteemi 
ning volikogu ja valitsuse 
elektroonilise infosüsteemi 
rakendamine  

OMAVALITSUSE ASUTUSED 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Viies piirkonnas olemas 
suhteliselt heas korras 
allasutused  

Allasutuste haldamise ja äriühingu 
toetamise vajadus suureneb pidevalt 

SA Kuremaa Turismi- ja 
Arenduskeskus arendamine piirkonna 
tugevaks turismiettevõtteks 

Olemas valla  
kommunaalettevõte Kuremaa 
ENVEKO AS    

Kuremaa ENVEKO AS arendamine 

KOOSTÖÖ JA VÄLISSUHTLUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Toimivad suhted 
sõpruspiirkondadega Rootsis, 
Soomes, Lätis. 

Välispartneritega koostöö on kallis  Koostöökontaktide hoidmine ja 
tihendamine 

Edukad projektid ja 
jätkuprojektid 
sõprusvaldadega 

Välispartneritega suhtlemisel 
takistuseks keelebarjäär 

Koostöösidemete suurem 
realiseerimine projektideks 

Sõprusvallad Eestis – koostöö 
toimub ka  
naaberomavalitsuste ja Jõgeva 
Maavalitsusega 

 Ühiste keelekursuste korraldamine 

Osalemine Jõgevamaa OVL ja 
Eesti Maaomavalitsuste Liidu 
töös   

Tihedam infovahetus välispartneritega 

 
 
2.2 Majandus ja tehniline infrastruktuur 
 
2.2.1 Ettevõtluskeskkond 
Jõgeva valla tähtsamad majandusharud on põllumajanduslik tootmine, kaubandus, teenindus, 
transport, ehitus ja tööstus (ümbertöötlev- ja puidutööstus). Jõgeva valla äriühingute registri 
andmetel 2011. aasta lõpu seisuga oli vallas 14 aktsiaseltsi, 207 osaühingut, 4 sihtasutust, ja 
191 füüsilisest isikust ettevõtjat. 
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Tabel 11. Jõgeva valla suuremad ettevõtted 

Ettevõte Tegevusala 

Scanola Baltic AS  Rafineeritud õli ja rasva tootmine 

Laiuse 
Põllumajanduse OÜ 

Põllumajandussaaduste tootmine 

OÜ Vaimastvere 
Agro 

Põllumajandussaaduste tootmine 

AS Perevara Põllumajandussaaduste tootmine 

Jõgeva SAI 
Põllumajanduskultuuride sordiaretus, 

sordiparandus, algseemnekasvatus 

AS Mo-Puit Puidu töötlemine 

AS Scandi Floor 
Eesti 

Puidu töötlemine 

OÜ Kurista Saeveski Saematerjali tootmine 

Siimusti Keraamika 
OÜ 

Kodukeraamika tootmine 

AS Cobra Grupp Üldehitus 

OÜ Siimel Maakuivendus- ja -parandustööd 

AS Kuremaa Enveko Kommunaalmajandus 

  

Ettevõtlus on üldiselt aktiivne. Ettevõtjad on aidanud kaasa valla elu edendamisele ka 
kultuuriürituste ja ühisaktsioonide toetamisega. Toimub aktiivne koostöö vallavõimudega. 

 

Valla lähituleviku kaheks suuremaks väljakutseks ettevõtluskeskkonna arendamisel on 
Kuremaa kompleksi väljaarendamine tunnustatud puhke-, vaba aja veetmise ja 
konverentsikeskuseks ning võimalik tööstuspargi rajamine Painkülla. Painküla tööstuspargi 
rajamise üheks eelduseks on 3,2 km raudteeharu ehitamine Jõgevalt töötuspargi maa-alale. 
Loodava tööstuspargi eesmärgiks on Jõgeva piirkonna ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse 
tõstmine, investeeringute, ettevõtete ja uute töökohtade meelitamine valda. 

 

2.2.2 Elamumajandus 
 
Valla elanikest ca 35% elab keskasulates mitmekorruselistes elamutes. Elamute arv 
(mitmekorruselised ja ridaelamud) on kokku 263. Vallas on erastatud ca 98% erastamisele 
kuuluvatest eluruumidest. Erastamata on eluruumid, mille üürnikud ei ole esitanud seadusega 
ettenähtud tähtajaks avaldust või mis ei kuulu erastamisele ning sealhulgas eluruumid, mis on 
üürilepinguga antud kasutusse elamispinda vajavatele isikutele nn sotsiaalkorteritena või 
kasutatakse tööandja eluruumina. Kokku on selliseid korterid vallas 82. Enamik erastamata 
korteritest on nn väheväärtuslikud elamispinnad ja asuvad elamutes, mis vajavad suuri 
kapitalimahutusi. Kompaktsemalt asuvad üürikorterid Kuremaa alevikus Palamuse tee 2 (16 
korterit), Jõgeva alevikuis Poe 2 ( 7 korterit), Laiuse alevikus Laiuse 8 (7 korterit), Vägeva 
külas nn. raudtee elamu 6 korteriga ja Kärde külas 12-korteriga elamu. Munitsipaalomandisse 
kuuluvate elamute ja korterite haldamine on haldamislepinguga antud AS-le Kuremaa 
ENVEKO. 
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Suuremate asulate elamufondi seisukord on alljärgnev. Siimusti alevikus on elamuid  42, sh 
1-pere elamuid 22, 2-pere elamuid 1, 1-2 korruselisi 9, 3-4 korruselisi 9,  5- korruselisi 1. 
Kokku on kortereid 283. Valdav enamus kortereid on erastatud. Asulas on moodustatud 12 
korteriühistut. Jõgeva alevikus on kokku 63 elamut. Korterelamute arv 13, s.h. 1-2 
korruselised 9, 3-4  korruselisi 4. Korterid on erastatud. Alevikus on moodustatud 8 
korteriühistut. Kuremaa alevikus on 11 korruselamut, kus enamus kortereid on erastatud. 
Jõgeva vallale kuulub eluhoone Palamuse tee 2, milles olevad korterid erastamisele ei kuulu. 
Asulas  on  moodustatud 8 korteriühistut.  
Vaimastvere külas on erastatud  18  ühepereelamut ning kõik korterid. Piirkonnas  on 
registreeritud 7 korteriühistut. 
 
 
 
Tabel 12. Elamufond Jõgeva valla suuremates 
alevikes 

S
ii

m
u

st
i a

le
vi

k
u

 
el

am
u

fo
n

d
 

Elamufond 
Eluruumide 

arv 
Üldpind m² 

Elamispind 
m² 

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

Jõ
ge

va
 a

le
vi

k
u

 
el

am
u

fo
n

d
 

Elamufond 
Eluruumide 

arv 
Üldpind m² 

Elamispind 
m² 

1-toalised 10 282         201 
2-toalised 18 605         518 
3-toalised 18 777         646 
4-toalised 8 434         349 
5-toalised 10 1110         854 
Kokku 64 3208       2568 

K
u

re
m

aa
 a

le
vi

k
u

 
el

am
u

fo
n

d
 

Elamufond 
Eluruumide 

arv 
Üldpind m² 

Elamispind 
m² 

1-toalised 35 1081 658 
2-toalised 30 1343 838 
3-toalised 31 1821 1268 
4-toalised 11 685 526 
5-toalised 16 1947  
Kokku 107 4930 3290 
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Laiuse alevikus on elamuid kokku ca 130. Nendest umbes 100 on  ühepereelamud. Asulas on 
üks 12-korteriga, kuus 8 korteriga, 23 maja on 4 korteriga ning üks ridaelamu. Kortereid on 
kokku 152. Korterid ja ühepereelamud on erastatud. Vallale kuulub 8 korteriga elamu Laiuse 
8, kus on üürikorterid õpetajatele. 
Jätkatakse vallale kuuluvate korterite müüki eesmärgiga vähendada vallale kuuluvate korterite 
arvu. Koondada sotsiaalsed elamispinnad kompaktselt ühe elamu piiridesse (Kuremaa 
alevikus Palamuse tee 2; Jõgeva alevikuis Poe tn 2; Kärde 12-korteriga elamu).  
Remontida ja määratleda sotsiaalkorteriteks Kärde 12-korteriga elamus korterid 1 – 4 
esimeses trepikojas. 
 
 
2.2.3 Teed, tänavad ja välisvalgustus 
 
Vallateede kogupikkus on 210,246 km. Enamuse valla teedest moodustavad kruusateed 
(76,9%). Mustkattega teid on teede kogupikkusest 23,1%. Täpsema ülevaate teedest annab 
tabel 13. Teede korrashoidu teostavad lepingute alusel hangetega selgunud firmad. 
 
 
Tabel 13. Jõgeva valla teed 

Teed katted liigi 
järgi 

Kokku 
km 

Kohalikud teed 
Metskondade 

teed 
Erateed  

km 
Muud 

teed km Kokku 
km 

Maanteed 
km 

Tänavad 
km 

Jalg-
jalgrattateed km 

Jalgteed 
km 

Kokku 
km 

Valla 
hald. 
km 

Asfaltbetoonkattega 10,63  10,63                  10,63      

Mustkattega 33,837  30,927  16,941  12,186   1,80    2,91   

Pinnatud kruusateed 7,109  7,109  6,021 1,088        

Kruusateed 305,690 161,58  153,970 7,610    88,71  54,31 1,09  

Kokku 357,266 210,246 176,932 20,884 10,63 1,80 88,71 - 54,31 4,00 
  
Jõgeva vallas on koostatud teehoiukava koos investeerimisplaaniga. Teehoiu kulud ja 
investeeringud teede ehitamiseks ning renoveerimiseks on aastate lõikes kasvanud, mida 
näitab ka järgnev tabel. 
 
Tabel 14. Jõgeva valla teehoiukulud ja investeeringud 2008-2012 

 

 
Tänava- ja välisvalgustust korraldab lepingu alusel AS Kuremaa Enveko, mis teostab 
tänavavalgustuspunktide korrashoiu ja hoolduse alast tööd, ning arvleb elektrimüügi 
ettevõttega. 2011. a lõpuks on tänavavalgustus välja ehitatud Siimustis, Kuremaal, Laiusel, 
Jõgeva alevikus, Kassinurmes, Vaimastveres, Vägeval, Kärdes, Metsakatsejaamas, 
Mõisakülas. Edaspidi on kavas olemasolevaid tänavavalgustuse süsteeme uuendada ja 
vajadusel laiendada. Lähiajal toimub tänavavalgustuse ehitamine Vana-Jõgeva külas.  
 

Aasta 
Teehoiu kulud  

(tuh. eurot) 
Investeeringud  

(tuh. eurot) 
2008 88,6 317,7 
2009 70,4 109,8 
2010 111,8 77,0 
2011 101,3 84,2 
2012 106,8 118,0 
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2.2.4 Ühistransport 
 
Valla sisene õpilastransport on korraldatud Jõgeva Vallavalitsuse poolt. Valla suurematel 
keskustel on olemas bussiühendus maakonnakeskuse Jõgevaga ning valda läbib ka Tallinn-
Tartu raudteeliin raudteejaamaga Jõgeva linnas. Valda läbivate maakonnaliinide 
korraldamisel ja planeerimisel tehakse koostööd MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskusega. 
  
2.2.5 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  
 
Mobiiltelefoniside toimib suhteliselt laitmatult kogu valla territooriumil, erinev on muidugi 
levi erinevate operaatorite võrkudes. Parima levialaga on hetkel EMT, kes on levi 
parandamiseks paigaldanud lisasaatjad Laiusele ja Kuremaale. Asulates, kus on välja ehitatud 
Elioni kaablivõrk, on koos interneti ja digitelevisiooniga võimalik saada VoIP-telefoni 
(internetipõhine digitaalne telefoniteenus). Asulatest väljas paigaldatakse soovijatele nn. 
„RAS1000“ ehk fikseeritud mobiiltelefone, ehkki nõudlus nende järgi on tänu mobiilside 
arengule olematu. 
Ainsaks internetivõrgu teenuse pakkujaks Jõgeva vallas on pikka aega olnud AS Elion. 
Suuremates vallakeskustes (Kuremaa, Laiuse, Vaimastvere, Siimusti, Jõgeva alevik ning 
Kurista) on võimalik kasutada  ADSL2-tüüpi püsiühendusi koos digitelevisiooni ja VoIP-
telefoniga. Kuremaa, Siimusti, Laiuse ning Vaimastvere on keskusega ühendatud optilise 
kaabliga, ülejäänud külad tavalise vaskkaabliga. Aastaks 2015 peab olema valmis 
fiiberoptiliste kaablite võrk, mis jõuab kõikide asulateni Eestis (projekt „Estwin“). Selle 
tulemusena peavad 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest olema võrgule lähemal kui 
1,5 km. Võrgu pakutavaid võimalusi saavad hakata võrdselt kasutama kõik sideteenuste 
operaatorid, pakkudes selle kaudu teenuseid oma klientidele. 
Samas lõpevad Elioni kohalikud kaablivõrgud asulaid tähistavate liiklusmärkide juures, 
jõudmata Eestile tüüpilises hajakülas elava inimeseni. Firma Kernel poolt on riikliku projekti 
„Külatee“ raames välja ehitatud tervet maakonda kattev 5 GHz tehnoloogial põhinev 
raadiointernetivõrk. Juba mitu aastat on turul AS-i Televõrk (Eesti Energia tütarettevõte) 
„Kõu“ kaubamärgi all tööd alustatud ja hetkel TELE2 pakutav madalatel ülekandesagedustel 
töötav internetilahendus, mis katab terve valla territooriumi, pakkudes täiendavat internetiga 
liitumise võimalust, sealhulgas mobiilset, kõikidele soovijatele. Kõik mobiilsideoperaatorid 
(EMT, Elisa, TELE2) pakuvad USB-„netipulki“, mis tagavad piisava levi korral normaalse  
ühenduskiiruse.  Kõik valla allasutused on varustatud korralike püsiühendustega. 
Vallavalitsusel on toimiv korralik koduleht ja dokumendiregister ning igapäevaselt 
kasutatakse riiklikke registreid.  
 
Avalikud internetipunktid on suuremates keskustes: 

• Kuremaa raamatukogus 1 koht 
• Siimusti raamatukogus 2 kohta 
• Vaimastvere raamatukogus 1 koht 
• Laiuse raamatukogus 4 kohta + avalik WiFi 
• Vägeva raamatukogus 1 koht + avalik WiFi 

 
Lisaks on elanikel (eeskätt noortel) võimalik internetti kasutada avatud noortekeskustes 
Siimustis (4 kohta), Laiusel (5 kohta) + avalik WiFi, Vaimastveres (5 kohta) ja Jõgeva 
alevikus (3 kohta). 
 
Seoses mitu aastat elanikele tasuta pakutud munitsipaalinternetiteenuse pakkumise 
lõpetamisega leiavad senised „wifi“-kasutajad kindlasti endale tasuliste teenuste hulgast 
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sobiva. Lisaks on tasuta interneti pakkumise võimalus kohalikel ettevõtjatel (näiteks pakub 
tasuta wifit Kuremaa Ujula oma fuajees) ning kolmandal sektoril. Perspektiivis planeeritakse 
tasuta interneti levialade loomist turismiobjektide juurde ning toetust kohalikele ettevõtjatele 
(näiteks toitlustus- ja majutusasutused) levialade loomisel ja uute tehniliste võimaluste 
rakendamisel. 
 
2.2.6 Turism ja puhkemajandus 
 
Turismivaldkonnas tegutseb vallas Kuremaa Tervisekeskus, pakkudes aastaringselt 
majutusteenust, võimalust ujuda, käia saunas, kasutada spordi- ja jõusaali. Samas tegutseb ka 
SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Matka- ja loodushuvilisele pakub palju 
avastamisrõõmu Endla Looduskaitseala. Vallas on palju huvitavaid ja ajaloolisi paiku ning 
aktiivse puhkuse veetmise võimalusi, mille tutvustamiseks ja paremaks eksponeerimiseks on 
vaja koostada valla turismistrateegia. 
 
Turismi ja puhkemajanduse infrastruktuur 
 
Jõgeva vallas on olemas kõik vajalik aktiivse puhkuse veetmiseks. Vallas on kolm avalikku 
supluskohta, milleks on Kuremaa supelrand Kuremaa järve ääres, Jõgeva aleviku supluskoht 
Pedja jõel ja Laiuse paisjärve supluskoht. 
 
 
Tabel 15. Jõgeva valla supluskohad 
Rand/supluskoht Haldaja Infrastruktuur Arendusvajadus 

Kuremaa supelrand 
ja puhkeala 

OÜ Panther 
Teemaja 

Rannahoone: kohvik terrassil, 
laenutus-teenindusruum, inva-WC 
Paadi- ja ujumissild, paadilaenutus, 
liutee, lastekiigud, kang, 
võrkpalliplats, tänavakorvpalliplats 
infostendid, parkla, telkimisplats, 
elektrivarustusegaa autokaravanide 
plats, pesemisvõimalusega san.-
sõlm .  

 Kämpingumajakesed 
puhkealale,  
 minigolf, seiklusrada 

Jõgeva aleviku 
supluskoht 

AS Kuremaa 
Enveko 

osaliselt jõe põhi puhastatud, 
korrast. Võrkpalli plats, 
riietuskabiin, väli-WC 

Lõkkeplats 
Telkimisplats, viitade 
paigaldamine 

Laiuse paisjärve 
supluskoht 

AS Kuremaa 
Enveko 

Liivarand, riietuskabiin, 
kuivkäimla 

Lastekiiged 

 
Puhkekohtadena on kasutusel Laiuse lossivaremed (olemas parkla, bangalod, lõkkeplats), 
Laiuse voore puhkekoht , puhkekoht Kuremaa terviserajal (katusealune, laud, pingid, 
lõkkeplats). Samuti on populaarsed puhke- ja piknikukohad Kuremaa supelrand ja puhkeala 
ning Kassinurme hiis, kuhu on paigaldatud katusealused pingid ja lauad, infostendid, 
biokäimla ning ettevalmistatud lõkkeplats. Lisaks asuvad vallas ka Endla Looduskaitseala 
matkaradade puhkekohad ning puhkekoht Toomal looduskaitseala keskuses. Rajatud on 
Kärde mäe (Preilikivi) puhkekoht. Planeeritud on vaatetorni rajamine Kärde mäele. 
 
Matka- ja loodusehuvilistele on vallas ettevalmistatud mitmed matka- ja õpperajad Kuremaal, 
Kassinurmes ja Endla Looduskaitsealal. Tulevikus on kavas pikendada Kuremaa terviserada 
looduse õpperajaga Laiuse metsas. 
MTÜ    Lauluväljaku Arenduse Seltsi eestvõttel rajatakse terviserada Siimusti metsa. 
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Tabel 16. Jõgeva valla spordi-, matka- ja loodusrajad 
Nimetus Haldaja Infrastruktuur 

Kuremaa terviserada Kuremaa Ujula 

1 km, 2 km, 3 km, ja 5 km rajad talvel suusatamiseks 
(neist 2,5 km valgustusega), suvel rattasõiduks või 

jalgsi käimiseks.  Olemas parkla, puhkekohad, tähistus 
Vajadus:kergliiklustee rajamine Kuremaalt 

terviseradadeni..Terviseraja täiendamie looduse 
õpperajaga koos linnuvaatlustorni rajamisega Kivijärve 

äärde 

Laiuse Mäesuusakeskus 
MTÜ Laiusemäe 
Arenduskeskus 

Laiuse mäe suusakeskuse arendamine vastavalt 
detailplaneeringule 

Endla Looduskaitseala 
Endla 

Looduskaitseala  
Administratsioon 

Matkaradadel lõkkekohad, tähistus, infostendid: 
• Rada ümber Männikjärve, 2 km, 1 tund , algus 

Toomalt. 
• Tooma-Männikjärve raba-Tooma, 5 km, 

sellest laudtee 1,3 km, 2 tundi. 
• Tooma-Kaasikjärve raba-Endla järv-
Männikjärve raba-Tooma, 11 km, 4-5 tundi. 

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

• Norra-Oostriku allikad, 6 km, 3-4 tundi. 
Kassinurme hiis, 

linnamägi ja looduse 
õpperada ja terviserajad 

Jõgevamaa 
Metsaselts 

Kassinurme looduse õpperada – 2,5 km, 7 km. Rajal 
infostendid, tähistus 

Linnamäe krossirada 
MTÜ Linnamäe 

krossiklubi 
Linnamäe krossiraja arendamine vastavalt 

detailplaneeringule  

 
Läbi valla kulgeb 70 km pikkune tähistatud jalgrattaring marsruudil Jõgeva-Kuremaa-Laiuse-
Endla LKA-Jõgeva. Jõgeva maakonna jalgrattamarsruutide kaardid on paigutatud Kuremaale 
ja Toomale. Valla territooriumil asuvad ka neli hooldatud suusarada: Kuremaa Terviserada, 
Kassinurme suusarajad, Siimusti suusarajad ja Laiuse mäe nõlva suusarajad. 
Laiuse mäele on planeeritud mäesuusakeskus mille rajamisega on alustatud. 
 
 
Vaatamisväärsused 
Jõgeva vald on rikas erinevate vaatamis- ja huviväärsuste poolest. Järgnevalt on kirjeldatud 
valla tähtsamad ajaloolised, kultuurilised ja looduslikud vaatamisväärsused. 
 
 
Tabel 17. Jõgeva valla ajaloolised, kultuurilised ja looduslikud vaatamisväärsused 

Objekt Haldaja Arendusvajadus 
Jõgeva mõisa kompleks ja 
park. 19.saj. 

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

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

Laiuse kirik, kirikuaed ja 
pastoraadihoone 

Laiuse kogudus Parkla (tee laiendus) värava juurde; Rootsi 
sõjameeste mälestussamba korrastamine: trepp, 
samba ümbruse katmine kivisillutisega; 
Pastoraadihoone katuse kivikatte vahetus 

Karl XII pärn Vald Puu seisukorra uuring, kaitsemeetmed 
Laiuse kalmistu ja 
Vabadussõja mälestusmärk 

AS Kuremaa Enveko Kalmistu kiviaedade korrastamine, suunaviidad 
tunnustatud inimeste haudadele 

Laiuse Õletuba MTÜ Kuldne Õlg  Ekspositsioonide arendamine 
Jaan Poska sünnikoht  Eesti Apostlik Hoone korrastamine 
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Õigeusu Kirik 
Mõisaküla Apostlik Õigeusu 
kirik 

Eesti Apostlik 
Õigeusu Kirik 

 Lagunenud osa lammutamine, torni 
konserveerimine 

Jaan Poska haud AS Kuremaa Enveko Mõisaküla kalmistul hauaplatsil risti taastamine. 
Kalmistu väravad korrastada. 

Laiuse ordulinnuse varemed 
vallikraaviga 13-16.saj.  

AS Kuremaa Enveko Detailplaneeringu järgsed tööd ja arendused. 
Varemete kindlustustööd 

Kassinurme hiis, linnamägi 
ja õpperada 

Jõgevamaa 
Metsaselts 

Kassinurme mütoloogia-muinasajaloo Pargi 
väljakujundamine, muinasajaloo ürituste ja 
rahvakalendri tähtpäevade tähistamine. 

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

SA Kuremaa 
Turismi- ja 
Arenduskeskus 

Mõisahoonete restaureerimine ja arendamine, 
kasutusotstarbe leidmine hoonetele.  

Kuremaa tuuleveski SA Kuremaa 
Turismi- ja 
Arenduskeskus 

 Veski ekspositsioonide ja sisustuse uuendamine  

Kuremaa järv  Jõgeva ja Palamuse 
vald, Kuremaa 
Külaselts 

Järve põhja ja kallaste puhastamine, vaadete 
avamine  

von Oettingenide 
perekonnakabel ja kalmistu 

RMK, Vald, MTÜ-d Kabelihoone renoveerimise lõpetamine 

Paduvere talumuuseum Tiit Lääne Spordiväljakute väljaarendamine, muuseumi 
laiendamine, Pedja meiereihoone renoveerimine  

Näitekirjanik Hugo  
Raudsepa sünnipaik 

Vaimastvere Kool   

Kärde rahumajake 17.saj Vald  Rookatuse uuendamine 
Neitsihaud Kärde mäel  Vald  Vaatetorni ja välitualeti ehitamine 
Endla Looduskaitseala Endla LKA 

Administratsioon 
Vastavalt LKA tegevusplaanidele 

Endla järv ja Juta kivi  Endla LKA 
Administratsioon. 

Vastavalt LKA tegevusplaanidele 

Siimusti keraamikatehas Meedi Ümar Tehase unikaalse tehnoloogia säilitamine ja 
arendamine, taastada muuseumi igapäevane 
tegevus 

Siimusti kalmistu Jõgeva Vald  Piirdeaedade ehitamine; Suunaviidad  tunnustatud 
inimeste hauaplatsidele 

Kultuurivahendaja E. 
Niinivaara sünnikoht 

Vald Niinivaara pargi arendamine  

   

 
Vallas on alustatud ja jätkatakse kasutusest väljalangenud ja lagunenud hoonete lammutamist. 
Vald pöörab suurt tähelepanu elukeskkonna kultuurilisele parandamisele korraldades ja 
toetades heakorrakonkursse, värvikampaaniaid, lagunenud hoonete lammutamise 
kampaaniaid jms..  
 
 
2.2.7 Ehitustegevus 
 
Ehitustegevus valla territooriumil on viimastel aastatel olnud tagasihoidlik. Suuremad 
ehitused või rekonstrueeritud ehitused on olnud järgmised:  

• Kuremaa Tervisekeskuse võimla ja jõusaal (rekonstrueerimine); 
• Kuremaa ujula (rekonstrueerimine) 
• Kuremaa tuuleveski (restaureerimine) 
• Siimusti Lasteaed-Algkooli koolimaja (rekonstrueerimine) 
• Kuremaa Avatud Noortekeskus (rekonstrueerimine) 
• Kuremaa park (rekonstrueerimine) 
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• Spordiväljak “Mini-Arena” 
 
Tabel 18. Väljastatud ehitus- ja kasutusload 2008-2011 Jõgeva vallas 
 2008 2009 2010 2011 
Välja antud ehituslubasid 45 28 29 92 
Välja antud kasutuslubasid 28 35 34 42 

 
Elamuehituse arendamiseks on seisuga 01.06.2012.a. kehtestatud detailplaneeringud: 
 

• “Järvekalda” Soomevere külas 4-le väikeelamule; 
• “Järvepargi” Mooritsa külas 5-le väikeelamule; 
• “Aru” Õuna külas 20-le väikeelamule ja 4-le ridaelamule 22 korteriga; 
• “Jüri” Raaduvere külas 5-le väikeelamule. 
• “Lauri” Jõgeva alevikus 3-le väikeelamule 

 
Aastatel 2008 – 2012 annab olulise osa inimeste elukvaliteedile ja sotsiaalsele 
jätkusuutlikkusele riigi ja valla poolt rahastatava hajaasustuse veeprogrammi kaudu 
puurkaevude rajamine ja veepuhastusseadmete paigaldus. Kokku rajatakse 49 puurkaevu, üks 
salvkaev ja paigaldatakse 5 veepuhastusseadet. Riik toetab programmi 85415 euroga ja vald 
65677 euroga. 
 
 
2.2.8 Veemajandus ja kanalisatsioon 
 
Veevarustus, kvaliteetse joogivee tagamine ja heitvee kanaliseerimine on tehniliselt keerukas 
ja majanduslikult kulukas ettevõtmine, mis toimub pikaajalise ja põhjendatud kava kohaselt. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni paremaks arendamiseks on Jõgeva vald koostanud 2007.a. 
Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2019“. Arengukava 
kinnitati vallavolikogu määrusega nr.2 24.jaanuaril 2008.a. Kava vaadatakse üle vähemalt 
kord nelja aasta tagant ja vajadusel seda korrigeeritakse. 2011-2013.a. jooksul 
rekonstrueeritakse praktiliselt kogu Jõgeva valla  ühisveevärk ja –kanalisatsioon, millest 
lähtuvalt tuleb ka teha uus  Jõgeva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava. 
Eelnevatel aastatel tehtud investeeringud on toodud tabelis 19.  
 
Tabel 19. Jõgeva vallas tehtud investeeringud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks (tuh.eurot)2 
Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 
Investeering 108,4 24,4 39,2 573,3 427,8 
sh valla eelarve 43,3 24,4 12,4 67,6 20,0 
KIK 65,1 - 13,5 135,4 - 
Laen - - 13,3 370,3 407,8 
Hajaasust.veeprojekt - 23,4 36,1 36,1 38,3 

 
Ühisveevärk ja kanalisatsioon on vallas osaliselt välja ehitatud Jõgeva, Siimusti, Laiuse, 
Kuremaa alevikes ja Vaimastvere, Kurista, Kärde, Kassinurme, Laiusevälja, Võikvere, 
Raaduvere, Vilina, Painküla (MKJ elamupiirkonnas) külades. Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniteenus on kättesaadav 2635 inimesele, mis moodustab veidi enam kui poole 
kogu Jõgeva valla elanikkonnast. Tulenevalt elanikkonna kahanemisest ja väljakujunenud 
tööstuspiirkondade olemasolust, puudub oluline vajadus rajada uusi ja suurema tootlikkusega 
veehaardeid. Vee- ja kanalisatsiooni arengukava näeb Jõgeva vallas ette 16 vee- ja 

                                                 
2 Planeeritud investeeringuid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks vt. tegevuskava peatükis 
„Ühisveevärk ja –kanalisatsioon“ 
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kanalisatsiooni arenduspiirkonda, millised on: Jõgeva, Laiuse, Kuremaa, Siimusti alevikud 
ning Vaimastvere-, Kärde-, Painküla- (koos Metsakatsejaamaga), Kassinurme-, Vana-Jõgeva-
, Kassinurme-, Ellakvere-, Õuna-, Raaduvere-,Võikvere-, Laiusevälja- ja Kurista küla. 
Jõgeva Vallavalitsuse 11. juuli 2003.a. nr 440 korralduse alusel osaleb Jõgeva vald Põltsamaa 
ja Pedja jõe valgaladele jäävate 19 omavalitsuse veemajanduse arendamise projektis. 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsuse nr 1-25/20 11.03.2009 alusel eraldati 
Ühtekuuluvusfondist projektile “Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” toetust Jõgeva valla projektile, 
mille kogumaksumus on (46 450907 krooni) 2 968754,04 eurot, sh abikõlbulikud kulud 
(44558663 krooni) 2 847817,61 eurot. Jõgeva aleviku projektile antava toetuse 
maksimumsumma on (36879169 krooni) 2 357008,49 eurot. Toetuse saaja omafinantseering 
peab moodustama vähemalt ca 17,23 % projekti abikõlbulike kulude kogusummast (so 7 
679494 krooni) 490809,12 eurot.Elluviidud hangete tulemusena on selgunud projekti oluline 
odavnemine ja rahastamistaotlust ajakohastatud, mille raames lisatakse projekti mahtu seni 
väljas olnud veemajandustööd Kärdes, Metsakatsejaamas, Painkülas, Kuristal ja Jõgeva 
alevikus. Seoses lisatöödega ei suurene omaosalus.  
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsuse nr 1-25/84 17.11.2009 alusel eraldati 
Ühtekuuluvusfondist projektile “Jõgeva ja Puurmani valla ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” (95 782 389 krooni) 6 121610,38 eurot, sh 
abikõlbulikud kulud (79 818 658 krooni) 5 101 342,02 eurot. Toetuse summa on (56 817 010 
krooni) 3 631 268,77 eurot ja toetuse maksimaalne määr on 71,18 %. 
 
Hajaasustusaladele ei ole uute ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist 
kavandatud. Hajaasustuse veeprobleemide lahendamisel osaleb vald omaosalusega 
riigipoolsete projektide raames. Nendele aladele uue infrastruktuuri planeerimisega peab 
kaasnema piirkondade põhjalik sotsiaal-majanduslik ja investeerimisriskide analüüs.  
 
Jõgeva valla ühisveevärk tarbib põhjavett puurkaevudest, mis on rajatud aastatel 1969-1991 ja 
mille tootlikkus ületab kuni 100 korda praeguse tarbimise. Erinevate majandusreformide 
tulemusena on veetarbimine viimasel aastakümnel tunduvalt vähenenud ning seetõttu võib 
prognoosida, et asulate puurkaevud rahuldavad ka pikemas perspektiivis tootlikkuse poolest 
veetarbimise vajaduse. Seetõttu enamuses puurkaevudega asulates puudub vajadus uute 
puurkaevude rajamiseks. Veetarbimine toimub põhiliselt siluri ja ordoviitsiumi 
põhjaveekompleksidest. Vee kvaliteet puurkaevudes vastab üldjoontes joogiveestandardile 
(EVS 663:1995). Probleeme on liigse rauasisalduse ja vee karedusega. Vee kvaliteeti 
halvendavad vanad amortiseerunud torustikud ja hüdrofoorid, samuti väike veeringlus 
veevarustussüsteemis, mis on ehitatud tunduvalt suurema tootlikkuse jaoks kui on käesolev 
tarbimine.  
 
Ühisveevärgist suublatesse juhitava reovee aastane kogus on 86,7 tuh.m3, millest ca 75,5 
tuh.m3

 puhastatakse bioloogilistes puhastusseadmetes. Olemasolevad puhastid Siimustis, 
Laiusel, Kärdes ja Vaimastveres on amortiseerunud ja töötavad ebaefektiivselt. Puhastite 
heitvesi ei vasta kehtestatud normidele. Jõgeva aleviku heitvesi pumbatakse Jõgeva linna 
puhastisse.  
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Tabel 20. Jõgeva valla asulate torustikud ja puhastusseadmed 

Asula 
Vee torustik 

(km) 
Heitvee 

torustik (km) 
Puhastus-
seadmed 

Heitvesi 
m3/d 

Suubla 

Jõgeva alevik 4,8  3,2  30,7  
Siimusti alevik 4, 5, 5,6 Ringkanal 60,0 Kraav 
Mõisaküla 
(Laiusevälja) 

0,4 0,3 Reoveemahuti 1,4 - 

Metsakatsejaam 1,2 0,56 Kogumiskaevud - - 
Vaimastvere 2,6 1,5 Ringkanal 12,0 Kraav 
Kärde 1,3 1,3 - - - 
Laiuse alevik 7,0 6,3 Oxud 180 57,2 Kraav 
Kurista 2,5 3,5 Bio 100 15,0 Kraav 
Painküla 1,01 0,7 Kogumiskaevud - - 
Kuremaa alevik 3,5 3,4 Oxyd 180 61,4 Kuremaa järv 
Kokku 32,2 29,4 - 237,7 - 
      
 
2.2.9 Jäätmekäitlus 
 
Jõgeva Vallavolikogu 28. jaanuari 2010 nr 2 määrusega on vastu võetud Alatskivi, Avinurme, 
Jõgeva, Saare, Torma, Vara, Pala, Palamuse valdade ja Mustvee linna ühtne jäätmekava 
aastateks 2009 – 2015,  milles on analüüsitud põhjalikult jäätmekäitluse olukorda vallas. 
Välja on toodud peamised probleemid ja püstitatud ülesanded ja tegevusvajadused nende 
lahendamiseks. Jäätmehoolduse korraldamise Jõgeva valla territooriumil määrab kindlaks 
Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri, mis on kehtestatud Jõgeva Vallavolikogu 2006.a. 22. 
veebruari nr.7 määrusega.  
 
Jäätmehoolduse tagamiseks, kavandamiseks ja korraldamiseks osaleb Jõgeva vald vastavalt 
Jõgeva Vallavolikogu otsusele 27.jaanuar 2005.a. nr 11 liikmena mittetulundusühingus Ida-
Eesti Jäätmehoolduskeskus. 2011.a.  korraldati avalik hankemenetlus kontsessiooni 
andmiseks korraldatud jäätmeveoks Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma ja 
Vara valdades ja Mustvee linnas. Korraldatud jäätmeveo teenust osutab hanke võitnud Ragn-
Sells AS.  
 
Jõgeva valla jäätmete peamiseks ladestuskohaks on Torma vallas asuv Amestop OÜ hallatav 
Torma prügila, mis on Jõgevamaa tugiprügilaks.Teistesse prügilatesse teadaolevalt Jõgeva 
vallast pärinevaid jäätmeid ei ladestata. 2001.a. ladestati olme-, tööstus- ja ehitusjäätmeid ka 
Jõgeva vallas asuvatesse Laiuse ja Tooba prügilatesse. Mõlemad prügilad on käesolevaks 
ajaks jäätmete vastuvõtuks suletud ning jäätmealad on pinnasega kaetud.   
 

Jõgeva vallas kogutakse elanikkonnalt ohtlikud jäätmed kogumisringidega, mida korraldavad 
Jõgeva Vallavalitsus ja  MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus  Ohtlike jäätmete kogumisringi 
peatuste asukohad on Kuremaa-, Laiuse-, Siimusti ja Jõgeva alevik, Vaimastvere, Kärde, 
Vägeva, Kurista, Kassinurme küla, Tooma risttee ning Metsakatsejaam. Sorteeritud jäätmeid 
(va. olmejäätmeid) on võimalik ära anda Laiuse-, Kuremaa-, Siimusti ja Jõgeva aleviku ning 
Vaimastvere küla  eelsorteeritud jäätmeplatsidel.  
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2.2.10 Energiamajandus  
 
Soojamajandus  
 
Jõgeva valla Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva aleviku kortermajad ja ühiskondlikud 
hooned on üle viidud maagaasil lokaalküttele. Hoonetele on vajalik koostada energiapassid. 
Seoses energiakandjate hindade kiire kasvuga alustada üleminekut taastuvatele 
energiaallikatele eelkõige maaküttele või õhk-vesi tüüpi soojuspumpadele valla alevike 
kortermajades ja valla avalikes hoonetes. Toetada valla eelarvest alternatiivkütte 
kasutuselevõttu kortermajades ehitades keskkonnainvesteeringute toetusmeetmete kaasabil 
välja kollektor- ja jaotussüsteemid.  
Soodustada elamute soojustamiseks rakendatavaid meetmeid soojakadude vähendamiseks. 
Jätkata meetmete rakendamist vallale kuuluvate hoonete energiakulukuse  vähendamiseks. 
 
Elektrivarustus 
 
Põhiosa 4-10 kV elektriliine haldab Eesti Energia AS-i tütarettevõte OÜ Jaotusvõrk. 
Elektrivarustuse kvaliteedi tagamiseks peab valla territooriumil jätkuma ülekandeliinide ja 
trafoalajaamade rekonstrueerimine. Seal, kus on see võimalik, tuleb õhuliinid asendada 
kaabelliinidega. Tuleb soodustada alternatiivenergiaallikate (vee-, bio-, päikese- ja 
tuuleenergia) ja soojuspumpade kasutuselevõttu. Hüdroelektrijaamad töötavad Painkülas ja 
Jõgeva alevikus. Perspektiivis on hüdroelektrijaama ehitamine Pedja jõel Sael. 
Hüdroelektrijaamade taastamisel tuleb jälgida keskkonnakaitselisi nõudeid ja tingimusi. 
Tänavavalgustuses minna üle ökonoomsetele valgustuslampidele ja ehitada ümber 
valgustusliinid nii, et oleks võimalik tänavavalgustuse osaline väljalülitamine. 
 
 
2.2.11 Keskkonnakaitse, heakord, haljastus 
 
Kaitsealad  
 
Jõgeva vallas paikneb kaks looduskaitseala (mõlemad kuuluvad Natura 2000 võrgustikku) – 
Endla looduskaitseala ja Mustallika looduskaitseala. 1985. aastal moodustatud Endla 
looduskaitsealast, mis asub Pandivere kõrgustiku edelajalamil, jääb Jõgeva valla 
territooriumile 4020 ha (kogupindala 10110 ha). Looduskaitseala on tervikuna loodusmaastik, 
mille moodustavad  kaheksa Endla soostikku kuuluvat rabalaama, neid ümbritsevad siirdesoo- 
ja madalsooalad, metsad, järved ja tihe vooluvete võrgustik. Kaitseala keskosa liigestab ja 
muudab raskesti läbitavaks Põltsamaa jõgi oma lisajõgedega. Jõgeva valda jäävatest Endla 
soostiku rabadest on kõige suurem Linnusaare raba, mis jääb Endla järvest põhja poole. 
Suuruselt järgmine on Endla järvest lääne pool ja Endla külast põhja pool asuv Endla ehk 
Toodiksaare raba. Endla järvest idas asuvad Männikjärve raba, mille idaossa jääb jäänukjärv 
Männikjärv,  Kaasikjärve raba ning Teosaare raba. 
 
Mustallika looduskaitseala on moodustatud 2005.a Mustallika soo kaitseala baasil. 
Looduskaitseala pindala on 49,4 ha, sellest eramaad 31,6 ha ja jätkuvalt riigi omandis olevat 
maad 17,8 ha. Kaitseala eesmärgiks on liigirikka allikalise madalsoo, seda ümbritsevate 
metsakoosluste ning väärtuslike poollooduslike koosluste ja kaitsealuste liikide kaitse. 
Kaitseala on tsoneeritud tervikuna üheks sihtkaitsevööndiks.  
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Moodustamisel on Siimusti-Kurista maastikukaitseala (pindala 63 ha), mis hõlmab  kaitstavad 
objektid Kurista linnamägi ning Siimusti lauluväljak ja Siimusti mets lauluväljaku ümber.  
 
Lisaks on projekteeritud Kivijärve looduskaitseala (pindala 423 ha). 
 
Kaitsealused üksikobjektid 
 
Kaitstavaid looduse üksikobjekte on Jõgeva valla territooriumil neli:  

1. Kaarli tamm (h=26; ü=4,22). Kaitse alla võetud 1959.a. 50 m kaitsevöönd 
2. Laiuse pärn (h=25; ü=4,29). Kaitse alla võetud 1959.a. 50 m kaitsevöönd 
3. Kitsesoo nõiakuusk (h=17; ü=1,05). Kaitse alla on võetud 1992.a. 50 m kaitsevöönd 
4. Laiuse siniallikas (ümber allika 50 m kaitsevöönd). Kaitse alla võetud 1968.a. 

 
Uuendamata kaitsekorraga alad 
 

1. Kuremaa järveäärne puhkeala (21,0 ha). Kaitse alla võetud 1992.a. 
2. Kassinurme linnamägi (1,2 ha). Kaitse alla võetud 1968.a. 
3. Vilina linnamägi /1,3 ha). Kaitse alla võetud 1968.a. 
4. Kurista linnamägi (1,5 ha). Kaitse alla võetud 1968.a.  
5. Siimusti lauluväljak ja Siimusti mets lauluväljaku ümber (50,2 ha). Kaitse alla võetud 

1968.a.  
Kaitstavate objektide Kurista linnamägi ning Siimusti lauluväljak ja Siimusti mets 
lauluväljaku ümber  baasil moodustatakse Siimusti-Kurista maastikukaitseala. 

 
Püsielupaigad 
 
I kategooria kaitsealustest liikidest on Jõgeva valla territooriumil registrisse kantud viis väike-
konnakotka (Aquila pomarina) püsielupaika ning kolm merikotka (Haliaeetus albicilla) 
püsielupaika. II kategooria kaitsealustest liikidest on elutseb Jõgeva valla territooriumil 
metsis, kes on Euroopas hävimisohus liik. Kaitse all on neli metsise püsielupaika. Ettepanek 
on tehtud kanakulli püsielupaiga moodustamiseks. 
Valla territooriumile jääb neli käpaliste püsielupaika.  
 
Pargid ja põlispuude grupid 
 
Jõgeva vallas on üheksa  kaitsealust parki  ( looduskaitse alla võetud Jõgeva Raj. RSN TK 
otsusega nr.113, 17 07 1968; Eesti NSV Min. Nõuk. määrusega nr. 218, 05 06 1959). 
Looduskaitseseaduse kohaselt on kaitsealused pargid maastikukaitsealade eritüüp. Jõgeva 
valla pargid ja põlispuude grupid: 

1. Kuremaa mõisa park (26,1 ha) 
2. Laiuse kirikupark (2,8 ha) 
3. Jõgeva mõisa park (6,6 ha) 
4. Kivijärve põlispuude grupp ja puiestee (3,5 ha) 
5. Kassinurme park koos puiesteega (3,9 ha)  
6. Kurista mõisa park (1,6 ha)  
7. Kärde park (2,8 ha) 
8. Vaimastvere mõisa park (3,3 ha).  
9. 9. J. Aamissepa selektsiooniaed (0,2 ha) Jõgeva alevikus. 
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Kärde pargi osas on tehtud ettepanek jätta tulevikus kaitse alla ainult tammeallee. Kaalumisel 
on J.Aamissepa selektsiooniaia kaitse alt välja arvamine.  
 
Heakord ja haljastus 
 
Valla üldine heakord on suhteliselt hea. Regulaarselt on korraldatud heakorra ja kodu 
kaunistamise konkursse, mis aitavad tõsta vallaelanike keskkonnateadlikkust. Lisaks on valla 
koolides läbi viidud mitmeid keskkonnateadlikkusele suunatud üritusi. Suurimaks heakorra 
probleemiks vallas on mitmed lagunenud ja räämas hooned. Samuti on rohkem vaja tihendada 
koostööd korteriühistutega, majaümbruste ja majade korrastamisel ning heakorrale tähelepanu 
juhtimisel. 
 
 
2.2.12 Hinnang valdkonnale: Majandus ja tehniline infrastruktuur 

ETTEVÕTLUSKESKKOND 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Valla toetus ettevõtluse arenguks Vähene tööstus Raudtee potentsiaali suurem 
kasutuselevõtt 

Raudteeühenduse olemasolu Piirkonna madal palgatase Tööstuse arendamine ja meelitamine 
valda 

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

Valla piiratud rahalised võimalused 
osalemises arenguprojektides  

Arengupotentsiaalide, 
investeerimisvõimaluste kaardistamine  

Põllumajanduse traditsioonid ja 
jätkuv tegevus tugevate 
põllumajandusettevõtte näol 

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

Head võimalused 
turismiettevõtlusega 
tegelemiseks 

Välisinvestorite huvipuudus Väikeettevõtluse alustamiseks soodsa 
kliima loomine 

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

Vähene kaubandus-toitlustusasutuste 
võrk 

Hajaasustustes veemajanduse 
parandamises projektides osalemine 

Gaasitrassi olemasolu    
Aktiivsed ettevõtjad    

ELAMUMAJANDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Korterelamud lokaalküttel 
Siimustis, Kuremaal ja Jõgeva 
alevikus  

Paljude korterelamute halb tehniline 
seisukord  

Valla omanduses olevate elamute 
rekonstrueerimine  

Korterühistute olemasolu Elanikkonna liiga väike maksujõulisus, 
et investeerida elamute 
renoveerimiseks 

Sotsiaalkorterite fondi väljaarendamine 

 Valla munitsipaalkorterite ja elamute 
halb tehniline seisukord 

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

  
Korruselamute suur osakaal enamikes 
keskasulates 

 

  
Korterite madal turuväärtus 
kaugemates valla piirkondades  

 

TEED, TÄNAVAD JA VÄLISVALGUSTUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Koostatud teehoiukava  Teekatendi valest valikust ja 
kulumisest põhjustatud lagunenud teed 

Kruusateede katendi uuendamine 
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Hea teede-tänavate struktuur Pinnavee ärajuhtimise süsteemi 
puudulikkus 

Alevike teede korrastamine 

Pole läbimatud teid Avalikult kasutatavad teed on 
mõõdistatud eraomanduses olevate 
kinnistute koosseisu 

Teedele pinnavete ärajuhtimis-
kuivendussüsteemide ehitamine  

Bussiootepaviljonid olemasolu 
kogu vallas  

Ressursside vähesus teede 
uuendamiseks 

Kinnistute jagamine vallateede 
eraldamiseks eramaadest 

 Suuremates asulates ja külades 
välja ehitatud tänavavalgustus 

 Vanade tänavavalgustussüsteemide 
renoveerimine 

ÜHISTRANSPORT 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Toimiv ühistranspordikorraldus Tipptundidel ülekoormatud bussid Analüüsivajalikkus ühistranspordi osas 
Osalemine 
Ühistranspordikeskuses 

Valla kaugemate kohtade ühendamine 
ühistranspordivõrguga on keeruline  

Korraldatud õpilastransport    
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Kogu vald on kaetud 
telefonivõrguga 

Valla territoorium suur ja suurem osa 
asustusest hajaasustus 

Koostöö arendamine 
teenusepakkujatega 

Suuremates keskustes korralik 
IKT infrastruktuur  

Asjaajamistes vallavalitsusega e-
teenuste puudumine 

Arendada luua rohkem võimalusi 
digitaalseks asjaajamiseks omavalitsuse 
ja kodanike vahel 

Inimestel on suur initsiatiiv 
internetiga liitumiseks 

  

Kõikidel valla allasutustel 
olemas korralikud IKT 
lahendused  

 

  
Olemas AIP-d kõigis suuremates 
keskustes. 

 
  

Vallavalitsuse ja valla info 
kättesaadavus interneti teel     

TURISM JA PUHKEMAJANDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Palju huvitavaid ja ajaloolisi 
vaatamisväärtused  

Välja arendamata ja kasutuselevõtmata 
vaatamisväärsused, turismi- ja 
puhkamisvõimalused  

Vaatamisväärsuste ja infrastruktuuri 
arendamine 

Mitmekesised vaba aja veetmise 
võimalused  

Praktiliselt puudub turismiettevõtlus Turismialase koostöövõrgustiku 
väljaarendamine vallasiseselt ja 
koostöö naaberomavalitsustega 

Endla Loodukaitseala Majutuskohtade puudus 
 

Vaadete avamine  

Laiuse voor   Reklaami- ja turundusprojektid Via 
Hanseatica projekti raames  

Osalemine Via Hanseatica  ja 
Via Vooremaa projektides 

 Arendusprojektid ja turismimarsruutide 
määratlemine Via Vooremaa projekti 
raames 
Valla võimaluste aktiivne tutvustamine 

Turismi i-punkti loomine koos Jõgeva 
linnaga 
SA Kuremaa turismi- ja arengukeskus 
arendamine  

EHITUSTEGEVUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Korda tehtud koolid, 
lasteasutused, perearstikeskused, 
noortekeskused, õpilaskodu, 
lastekodu. 

Raskused muinsuskaitse aluste ehitiste 
korrashoiul 

Valla hoonete kaasajastamine  
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Pole alati märgata arhitekti kätt Mahajäetud hooned lammutada või 

leida uus kasutusotstarve 

  
Lagunenud ja mahajäetud objektid 
  

ÜHISVEEVÄRK JA – KANALISATSIOON 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Olemas ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava 

Amortiseerunud vee- ja 
kanalisatsioonitrassid 

Põltsamaa-Pedja valgala projekti 
rakendumine 

Ühisveevärgiga liitunud 
keskustes valdav enamus 
majapidamistest 

Põhjavee halb kvaliteet  Asulate amortiseerunud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide uuendamine  

Valla ühisveevärki ja –
kanalisatsiooni haldab valla 
ettevõte 

Vananenud reoveepuhastid ja –
pumplad ning puurkaev-pumplad 

Puurkaev-pumplatesse 
veepuhastusseadmete paigaldamine 

 
 Reoveepuhastite ja -pumplate ning 

puurkaev-pumplate renoveerimine   
JÄÄTMEKÄITLUS 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Olemas jäätmekava Omaalgatuslik prügi ladestamine 

metsadesse ja teede äärde 
Jäätmehoolduseeskirjadesse paranduste 
sisseviimine 

Osalemine regionaalses Ida-Eesti 
Jäätmehoolduskeskuse 

Pakendeid taaskasutavate 
organisatsionnide poolt puudulik 
konteinerite tühjendamine 

Isetekkinud prügilate likvideerimine 

Alevikes ja Vaimastvere külas 
ehitatud eelsorteeritud jäätmete 
kogumise platsid 

Prügiveokorraldus hajaasustuse tõttu 
kallis 

IEJHK juurde ühise jäätmevaldajate 
registri loomine 

Asulates, alevikes ja suuremates 
külades paigaldatud segapakendi 
konteinerid 

  

ENERGIAMAJANDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Hea gaasiga varustatus Kallinevad energiakandjad Alternatiivsete kütteliikide 
kasutuselevõtt 

Lokaalküttekatlamajad Sõltutakse gaasitarnijast  
KESKKONNAKAITSE, HEAKORD, HALJASTUS 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Vähe harimata, hooldamata ja 
söötis maid  

Ülekasvanud pargid Ajalooliste (mõisa) parkide 
korrastamine ja arendamine 

Vooremaa maastik Kalmistute kõrghaljastuse vananemine  
 

Maastikuliste väärtuste inventeerimine 

Kuremaa järv  
 

Kalmistute inventeerimine 

Endla looduskaitseala  
  

Keskkonnateadlikkuse tõstmine 

Tsentraalne hooldussüsteem 
  

Kalmistute renoveerimine, 
urnimatmisplatside rajamine 

Heakorrastatud asulad  
  

Veekogude kaldapiirkondade 
korrastamine avalikuks kasutamiseks 

Heakorrakonkursside 
korraldamine vallas   

Vaadete avamine Kuremaa järvele 
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2.3. Haridus, huviharidus, ja noorsootöö 
 
2.3.1 Alusharidus 
 
Jõgeva vallas on 2 lasteaeda – Jõgeva aleviku Lasteaed ja Kurista Lasteaed “Karukell”. Lisaks 
on lasteaia rühmad valla territooriumil Kuremaa Lasteaed-Algkoolis ja Vaimastvere Koolis. 
Siimusti Lasteaed-Algkooli lasteaia hoone asub koolimaja hoonest 0,5 km kaugusel ja Laiuse 
Põhikooli lasteaia hoone 0,2 km kaugusel koolimajast. 
 
Vaadates Jõgeva valla lasteaedade ja lasteaed-algkoolide lasteaia osade laste arvu viimaste 
aastate lõikes nähtub, et laste arv on püsinud stabiilsena. Jõgeva valla lastest käib käesoleval 
aastal teiste omavalitsuste lasteaedades11 last, neist Jõgeva linna lasteaedades 7 last. 
 
 
Tabel 21. Laste arv Jõgeva valla lasteaedades 2008-2012 ja prognoos 2013-2015  
 

 

 

Kool/lasteaed 

Õpilaste arv 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kuremaa 
Lasteaed 

algkool (lasteaia 
osa) 

22 21 23 21 19 20 20 20 

Kurista Lasteaed 
“Karukell” 

21 21 21 21 19 18 18 18 

Jõgeva aleviku 
Lasteaed 

33 34 36 38 37 37 37 33 

Laiuse Põhikool 
(lasteaia osa) 

 
23 21 23 26 24 26 24 24 

Siimusti 
Lasteaed-
Algkool 

(lasteaia osa) 

48 52 52 44 47 49 50 50 

Vaimastvere 
Kool (lasteaia 

osa) 
18 12 19 19 18 18 18 18 

 
Kokku 

165 161 174 169 164 168 167 163 

 
 
Jõgeva valla lasteaedades töötab 2011/12 õppeaastal 28 pedagoogi. Enamuse pedagoogide 
vanus jääb 40 ja 60 eluaasta vahele.  
 

Tabel 22. Jõgeva valla lasteaedade pedagoogide vanuseline struktuur 

Lasteaed 20-29 
Aastased 

30-39 
aastased 

40-49 
aastased 

50-59 
aastased 

Üle 60 
aastased 

Kokku 

Kuremaa Lasteaed 
algkool (lasteaia osa) 

- 1 2 1 - 4 

Kurista Lasteaed 
“Karukell” 

- 1 - 4 - 5 

Jõgeva Aleviku Lasteaed 
 

1 1 2 3 - 7 
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Laiuse Lasteaed 
 

- - 2 1 1 4 

Siimusti Lasteaed-
Algkool (lasteaia osa) 

- 1 3 4 - 8 

Vaimastvere Kool 
(lasteaia osa) 

- 1 2 - - 3 

Kokku 2 5 11 13 1 28 

 
Jõgeva Aleviku Lasteaed tegutseb aadressil Aamisepa 6 Jõgeva alevikus. Lasteaia hoone on 
ehitatud 1963.-1965.a. Viimane põhjalikum remont teostati aastatel 2000-2003 ja 2006.a. 
remonditi välisfassaad koos hoone soojustamisega. 2007.a. ehitati uus piirdeaed ja paigaldati 
õuealale uus mänguväljak. Alates 2000.a. sügisest on lasteaias kaks rühma – vanem ja noorem 
rühm. Lasteaial on vajadus saaliruumi laiendamise, inventariruumi, personali- ja pesuruumi, 
saali pääsu tarvis koridori laiendamise ja juurdeehituse järele.  
 
Kurista Lasteaed Karukell asub Kurista külas. Hoone valmis 1986.a. Lasteaed on ehitatud 
kaherühmaliseks, kokku 36-40 lapsele. Lasteaial on oma köök, katlamaja ja avar õueala. 
Alates 2005. aastast töötab lasteaias üks liitrühm 2-7 aasta vanustele lastele. Vabu ruume 
kasutab lasteaed saali ja inventariruumina, samuti kohalikud mittetulundusühingud oma 
kooskäimiseks ja tegutsemiseks. 2008. aastal paigaldati õuealale uus mänguväljak. Vanad 
puidust vahendid, liivakastid ja varjualused vajavad remonti. Lasteaia hoone vajab 
välisfassaadi soojustamist ja renoveerimist, lagunenud piirdeaed väljavahetamist.   
 
Laiuse Põhikooli (lasteaia osa) asub aleviku keskel bussijaama läheduses. Lasteaia hoone 
renoveeriti 2000.a. Lasteaia ruumid on kohandatud 25-le lapsele. Lasteaed töötab ennelõunal 
kahe- ja pealelõunal üherühmalisena. Peale lasteaia asuvad samas hoones ka perearsti kabinet, 
Laiuse käsitöökoda “Kuldne Õlg” ja AS Elioni kasutuses olev ruum. Lasteaia hoone sai 
2006.a. sügisest lokaalse maagaasil töötava katlamaja. Lasteaed töötab ruumikitsikuses. 
Nooremate laste rühmaruumi puudumise tõttu kasutatakse hommikusteks tegevusteks lasteaia 
saali. Vanema rühma lapsed käivad liikumistunnis kõrvalasuvas koolimaja võimlas. Lasteaed 
vajab ruumide laiendamist. 
 
Siimusti Lasteaed-Algkool (lasteaia osa) asub Siimusti alevikus. Lasteaiahoone avati 1972.a. 
Hoone renoveeriti osaliselt 2002.a. (üks rühmaruum ja köök), täielik renoveerimine toimus 
2003.a. 2006.a. sügisel sai lasteaed uue mänguväljaku ja 2007.a. paigaldati õuealale uus 
piirdeaed. Lasteaias töötab 3 rühma: noorem, keskmine ja koolieelikute rühm. Suureks 
probleemiks on ruumikitsikus vanema rühma lastele, samuti saali, inventariruumi ning 
täiendavate rühmaruumide osas. Hetkel puudub vanemal rühmal võimalus vaikse tunni 
(puhkuse) läbiviimiseks ja mängimiseks. Liikumis-ja muusikatundide ning lapsevanematega 
ühisürituse läbiviimine on ruumikitsikuse tõttu raskendatud. Lasteaia mänguväljak vajab uusi 
mängumajasid. 
 
Kuremaa Lasteaed-Algkool (lasteaia osa) asub Kuremaa alevikus. Lasteaed alustas tööd 
1985.a. 4-rühmalise lasteaiana. Hetkel töötab lasteaed ühe liitrühmaga. Laste paremaks 
arendamiseks on hommikupoolikuti töö kahes rühmas eraldi ruumides. Peale lõunasööki 
lähevad rühmad kokku. 
Viimaste aastatega on korda saamas õueala. Territoorium on saanud piirdeaia, rajatud on 
lipuväljak, lastel on uus mänguväljak ning käimas on õueala asfalteerimistööd. 
Hoone on rahuldavas seisukorras. Hoone vajab välissoojustamist ja fassaadi uuendamist, 
renoveerimist vajab küttesüsteem ja katus,  lasteaia sise- ja keldriruumid vajavad 
sanitaarremonti.  
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Vaimastvere Kooli (lasteaia osa) üherühmaline lasteaed töötab 01. septembrist 2005.a. ning 
asub kooliga samas majas. 2006.a. ehitati lasteaia rühma jaoks piirdeaiaga mänguväljak, mis 
vajab varjualust või mängupaviljoni. Lasteaias on üks liitrühm. Lasteaia osale vajalikud 
lisaruumid on lahendatud klassiruumi remondiga ja inventari soetamisega. See võimaldab 
lapsi edaspidi rohkem juurde võtta (tekiks 1,5-2 rühmaline lasteaed). Samuti kaasneb sel juhul 
vajadus luua juurde õpetaja ametikoht.  
 
Jõgeva vallas on päevahoid lasteaias siiani suudetud tagada üldjuhul kõigile eelkooliealistele 
lastele, kelle vanemad seda soovivad. Oluliselt on hakanud tõusma vanuses 1,5-3 aastaste 
laste paigutamise soov lasteaedadesse. See on tingitud lapsevanema soovist asuda taas tööle 
ning tagada parim võimalus lapse arendamiseks.  
 
2.3.2 Üldharidus 
 
Jõgeva vallas on Siimusti ja Kuremaa lasteaed-algkoolid, Vaimastvere Kool ja Laiuse 
Põhikool. Viimastel aastatel on õpilaste arv valla koolides näidanud langustrendi. Erandiks on  
Siimusti lasteaed-algkool. Kokku õpib Jõgeva valla üldhariduskoolides 2011/2012 õppeaastal 
202 last (kokku vallas 573). Jõgeva valla koolides õpib seega alla poole Jõgeva valla 
kooliealistest lastest. See on seletatav geograafilise eripäraga ja laste sündide vähenemisega. 
Kuna Jõgeva vald on rõngasvald, siis mitmete valla alevike ja külade lastele on lähemal ja 
loogiline liikumissuund Jõgeva linna koolidesse. Kuremaa lasteaed-algkool on 4-klassiline ja 
Siimusti lasteaed-algkool alates 1.09.2010 5-klassiline ja alates 01.09.2011 6-klassiline. 
Jõgeva vallas ei anta gümnaasiumiharidust. 2011/2012 õppeaastal õpib väljaspool Jõgeva 
valda kokku 371 Jõgeva valla last, neist Jõgeva linna gümnaasiumides ja Täiskasvanute 
Keskkoolis kokku 333 Tartu linna gümnaasiumides 15 Ja mujal koolides 23 last. 
Jõgeva valla koolide õpilaste koguarv perioodil 2008-2012 on olnud küllaltki stabiilne, ilma 
erilise tõusu ja languseta.  

Tabel 23. Õpilaste arv Jõgeva valla üldhariduskoolides 2008-2012 

Kool 
2008-
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011-
2012 

Kuremaa Lasteaed 
algkool  
(algkooli osa) 

18 21 19 15 

Laiuse  
Põhikool 

72 63 56 62 

Siimusti Lasteaed-
Algkool  
(algkooli osa) 

48 52 59 60 

Vaimastvere Kool 
(põhikooli osa) 

96 86 60 61 

Kokku 234 222 194 198 

 

Tabel 24. Õpilaste arvu prognoos Jõgeva valla üldhariduskoolides 2012-2016 

Kool 
2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016- 
2017 

Kuremaa Lasteaed 
algkool  
(algkooli osa 1.- 4 klass) 

20 17 19 21 20 

Laiuse  
Põhikool (1.-9 klass) 

66 62 55 54 54 

Siimusti Lasteaed- 58 65 67 66 62 
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Algkool  
(algkooli osa 1.-5 ja 1.-6) 
Vaimastvere Kool 
(põhikooli osa 1.-9 klass) 

62 62 65 65 64 

Kokku 206 206 206 206 200 
 
 Aastatel 2008 – 2011 siirdus peale põhikooli lõppu gümnaasiumisse edasi õppima 52% ja 
kutsekooli 43 % lõpetajatest. 
 

Tabel 25. Jõgeva valla õpilaste edasiõppimine peale põhikooli lõppu 

Kool Lõpetas Haridustee jätkamine 
Kutseõpe Jõgeva G Jõgeva 

ÜG 
Mujal  
gümnaasiumis 

Muu 

2008 
Laiuse  
PK 

13 4 4 3 1 1 

Vaimastvere 
PK 

15 3 4 2 3 3 

2009 
Laiuse  
PK 

14 2 8 2 2  

Vaimastvere 
PK 

17 12 - 3 1 1 

2010 
Laiuse  
PK 

11 7 1  3  

Vaimastvere 
PK 

7 3 1 2 1 
- 

 
   2011    
Laiuse PK 9 3 5  1  
Vaimastvere 
PK 

7 6 - 1 - - 

 
Valla pedagoogide vanuseline struktuur näitab, et enim pedagooge on vahemikus 30 - 60 
aastat. Tõusnud on üle üle 60 aastaste vanuste pedagoogide osakaal.  
 

Tabel 26. Jõgeva valla koolide pedagoogide vanuseline struktuur 

Kool 20-29 
aastased 

30-39 
aastased 

40-49 
aastased 

50-59 
aastased 

Üle 60 
aastased 

Kokku 

Vaimastvere Põhikool  5 4 7 3 19 
Laiuse  
Põhikool 

- 4 3 4 6 17 

Kuremaa Lasteaed-
Algkool (algkooli osa) 

1 - - 2 1 4 

Siimusti Lasteaed-
Algkool (algkooli osa) 

- 4 5 - 1 10 

Kokku 1 13 12 13 11 50 
% koguarvust 2 26 24 26 22 100% 

 
 
Siimusti Lasteaed-Algkool (algkooli osa) asub Siimusti alevikus endise Siimusti EPT 
kontorihoones. Algkool asutati 01. septembril 1992.a. 3-klassilisena, 1993. aastast jätkab kool 
4-klassilisena kuni 2009.aastani. 2001.aastal liideti Siimusti Algkool ja Siimusti lastekeskus 
Metsatareke, moodustus Siimusti Lasteaed-Algkool. Koolimaja hoone põhjalik renoveerimine 
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valmis 01.09.2010. Alates 01.09.2010 töötab kool 5-klassilise ja alates 01.09.2011 6-klassilise 
algkoolina. Koolil puudub senini oma õueala. Kehalise kasvatuse, spordiringi ja 5.klassi 
tööõpetuse tundide läbiviimiseks renditakse Kiigemetsa Kooli võimlat ja klassiruumi. 
 

Tabel 27. Siimusti algkooli õpilaste arvud ja prognoos klasside kaupa 

 2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 

2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

I 12 14 13 9 10 13  10  10  10 
II 13 10 12 14 9 10 13 10 10 
III 15 12 9 11 14 9 10 13 10 
IV 18 16 10 9 11 14 9 10 13 
V   15 5 8 11 14 9 10 
VI    12 6 8 11 14 9 
kokku 48 52 59 60 58 65 67 66 62 

 
 
 
Kuremaa Lasteaed-Algkool (algkooli osa) asub Kuremaa alevikus lasteaia osaga samades 
ruumides. Algkool avati 1985.a. 01.septembril. Kool on neljaklassiline ning töötab kahe 
liitklassiga. Liidetud on 1. ja 2. klass ning 3. ja 4. klass. Koolis on head õppe- ja 
töötingimused. Õpilastele pakutakse mitmeid huvialaringe, töötab õpiabisüsteem.  Kehalise 
kasvatuse ja spordiringi tundide läbiviimiseks renditakse Kuremaa tervisekeskuse võimlat ja 
ujulat. Kõik õpilased saavad ujumise algõpet.  Hoone on rahuldavas seisukorras. Hoone 
otsapealsed ruumid ei võimalda külmal ajal õppetööd teha, välisfassaad laguneb, remonti 
vajavad keldriruumid ja  renoveerimist küttesüsteemid. 
 
 
Tabel 28. Kuremaa algkooli õpilaste arvud ja prognoos klasside kaupa 
 

 2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 

2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

I 3 8 1 4 8 3 4 6 7 
II 7 3 8 2 4 8 3 4 6 
III 3 7 3 6 2 4 8 3 4 
IV 5 3 7 3 6 2 4 8 3 
kokku 18 21 19 15 20 17 19 21 20 
 
 
Laiuse Põhikool asub Laiuse alevikus. Koolimaja on ehitatud 1976. aastal, juurdeehitus aula 
ja kultuuriseltsi ruumide tarvis tehti 1999. aastal kui renoveeriti peaaegu kogu koolimaja. 
Söökla renoveeriti 2004. aastal. 2005. aastal ehitati küttesüsteem gaasikütte lokaalküttele. 
Koolimajas on head õppe- ja töötingimused.  
Alates 01.09.2010 töötab kool lasteaed-põhikoolina kahes erinevas hoones. 
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Tabel 29. Laiuse Põhikooli õpilaste arv ja prognoos klasside kaupa 
 
 2008- 

2009 
2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012-
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

I 10 6 4 2 9 6 3 6 4 
II 1 10 6 5 2 9 6 3 6 
III 7 0 10 8 5 2 9 6 3 
IV 8 7 1 11 8 5 2 9 6 
V 6 8 7 4 11 8 5 2 9 
VI 5 6 8 7 4 11 8 5 2 
VII 9 5 6 10 7 4 11 8 5 
VIII 12 9 5 10 10 7 4 11 8 
IX 14 12 9 5 10 10 7 4 11 
KOKKU 72 63 56 62 66 62 55 54 54 
 
 
Vaimastvere Kool asub Vaimastvere külas. Koolimaja on ehitatud mitmes järgus. 1968.a. 
valmis klasside korpus, mis renoveeriti 2001.a. Koolimaja uus osa valmis 1996. aastal, kooli 
võimla (15x28 m) 2003.a. Koolil on olemas õpilaskodu 24 lapsele, mis asub 1886.a. ehitatud 
ja 2004.a. renoveeritud hoones. Klassiväline tegevus kooli juures on seotud koolibusside 
liikumisega ja seetõttu on kaugemal elavatel õpilastel (eriti vanemate klasside lastel) vähe 
võimalusi ringide töös osalemiseks. Kiiremas korras on vaja ehitada koolile spordiväljakud. 
Rekonstrueerimist vajab ka koolipark koos pargiteedega. Positiivseks muutuseks on lasteaia 
rühma avamine koolihoones 2005.a. sügisest. 
 
Tabel 30. Vaimastvere Kooli õpilaste arv ja prognoos klasside kaupa 
 
 2008- 

2009 
2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012-
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

I 9 8 6 6 7 7 7 8 6 
II 7 (1) 9 6 5 6 7 7 7 8 
III 10 8 3 4 5 6 8 (1) 7 7 
IV 6 10 9 6  5 (1) 5 6 8 7 
V 11(2) 6 (3) 6 (3) 6 (3) 8 (2) 7 (2) 7 (2) 6 8 
VI 10 13 10 8 (2) 6 8 7 7 6 
VII 10 10 10 7 8 7 (1) 8 7 7 
VIII 9 10 8 10 7 8 7 8 7 
IX 21 9 9 9 10 7 8 7 8 
KOKKU 96 86 60 61 62 62 65 65 64 
 
Sulgudes eeldatavalt väljastpoolt Vaimastvere Kooli piirkonda lisanduvad õpilased.( Siimusti, 
Painküla, Jõgeva linn, Pajusi vald, Tartu linn, Rakvere linn)   
 
Õpilaskodu teenust kasutavate laste arv kokku on 25. Nendest lastest 12 on Jõgeva vallast ja 
ülejäänud 13 on teistest omavalitsustest. 
 
 
Valla territooriumil tegutseb ka üks riigikool – Kiigemetsa Kool. Valla õpilastest õpib 
2011/2012 õppeaastal Kiigemetsa koolis kokku 12 õpilast, kokku õpib koolis ligikaudu 90 
õpilast. Kiigemetsa kooli näol on tegemist erivajadustega lastele mõeldud õppeasutusega. 
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Haridusvaldkonnas tehakse koostööd Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga 
ning MTÜ Jõgevamaa Nõustamisühendusega. Vastavalt kokkuleppele ja võimalustele alates 
2001. aastast teenindab Jõgevamaa Nõustamisühendus Jõgeva valla õpilasi psühholoogilise- 
ja kutsenõustamise osas. 
 
Lasteaedade, koolide ning nende varade parema haldamiseks on tekkinud vajadus järgnevate 
lisaametikohtade järele: 
 

Tabel 31. Jõgeva valla haridusasutuste vajadused lisaametikohtade järele 

 Koormus Ametinimetus 
Siimusti Lasteaed-Algkool 0,125 Lasteaia muusikaõpetaja 
 0,125 Lasteaia liikumisõpetaja 
 0,5 Sotsiaalpedagoog 
Kurista Lasteaed Karukell 0,1 Lasteaia õpetaja 
Kuremaa Lasteaed-Algkool 0,25 Abiõpetaja 
Laiuse Põhikool 0,2 Abiõpetaja 
Vaimastvere kool 0,5  Abiõpetaja 
 0,5 Lasteaia õpetaja 

 
2.3.3 Huviharidus 
 
Jõgeva valla koolides toimub aktiivne huvitegevus. Tegutseb mitmeid ringe ning osavõtt neist 
on väga aktiivne. Järgnev tabel annab ülevaate võimalustest huvitegevusega tegelemiseks. 
 
Tabel 32. Huvitegevus Jõgeva valla koolide juures 
Kool Ring Ringis osalevate 

valla õpilaste arv 
Vanus/klass 

Vaimastvere Kool 

Korvpall 10 5-9 kl. 

Kunstiring 11 5-9 kl. 

Rahvatantsuring 16 1-9 kl. 

Tantsuring 6 5-9 kl 
Võrkpall 19 4-9 kl. 
Koorilaul 28 1-9 kl. 
Jalgpall 13 5-9 kl. 
Pillimängu õpetus 5 5-9 kl. 
Arvutiring 48 5-9 kl. 
Kunstiring 8 5-9 kl. 
Kergejõustik 10 4-8 kl. 

Laiuse PK 

Korvpall 16 5-9 kl. 
Algklasside spordiring 16 1-4 kl. 
Muusikaring 30 1-9 kl. 
Õlering 12 2-6 kl. 
Arvutiring 8 1-9 kl. 
Kunstiring 7 1-5 kl. 
Puutööring 7 5-9 kl. 
Inglise keel 12 5-9 kl. 
1-3kl. ring 9 1-3 kl. 
Keeleseade 8 5-9 kl. 
Ajalooring 30 2-9 kl. 
Liiklusring 12 3-4 kl. 

Tehnikaring  7-9 kl. 
Kuremaa Lasteaed- Muusikaring 15 1-4 kl. 
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Algkool Arvutiring 15 1- 4 kl. 
Liikumis- ja näitering 12 1.-4.kl 
Ujumine 9 5.-7 a lapsed 

Siimusti Lasteaed-
Algkool 

Arvutiring 26 4 - 6kl. 
Näitering 15 1-6kl. 
Rahvatantsuring 16 1-3kl. 
Muusikaring 36 1- 6 kl. 
Loovtantsuring 14 4 - 6kl. 
Spordiring 26 1- 6 kl. 

 
Lisaks nimetatud ringidele on valla lastel võimalik tegeleda huvitegevusega Jõgeva linna 
koolide juures. Samuti pakuvad mitmekülgseid võimalusi enda arendamiseks erinevate 
spordiklubide ja kultuuriseltside juures tegutsevad ringid.  
 
Jõgeva valla lapsed võtavad osa Jõgeva Muusikakooli ja Kunstikooli õppetööst. Jõgeva 
Muusikakool asub Jõgeva linnas ning seal on võimalik õppida viiuli, kitarri, klaveri, flöödi, 
klarneti, saksofoni, vaskpuhkpillide ja akordioni erialal. Lisaks valitud erialale õpetatakse 
järgmisi lisaaineid: solfedžo, muusikalugu, orkester, ansamblid, lisapill. Samas töötab ka 
tantsu-, laulu- ja muusikastuudio. 
 

Tabel 33. Jõgeva Muusikakoolis õppivad Jõgeva valla lapsed 

Õppeaasta 

Õpilased 
Jõgeva 
vallast 

põhiõpe 

Õpilased 
Jõgeva vallast 

huviõpe 

2008 20 22 
2009 20 30 
2010 18 28 
2011 20 28 
2012 18 14 

 
Jõgeva Kunstikool tegutseb Jõgeva Spordikeskuses Virtus kunstikooli tarbeks spetsiaalselt 
remonditud ruumides. Kunstikool annab haridust nii eelkooliealistele kui ka vanematele 
õpilastele. Eelkooliealistele tegutseb kunstiring ja loovõpe. Põhikooliealiste õpe toimub kahes 
astmes (noorem aste 0-2 kursus ja vanem aste 3-5 kursus). Õppida on võimalik järgnevaid 
õppeaineid: joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus, kunstiajalugu.  
 
Jõgeva Kunstikooli põhikooli lõpetamisel antakse õpilasele Jõgeva Kunstikooli lõputunnistus. 
Lõputunnistuse saab õpilane, kes on läbinud üleriigilise raamõppekava alusel koostatud 
Jõgeva Kunstikooli põhikooli õppekava. Muude õppeetappide lõpetamisel väljastatakse 
õpperühma tunnistus. 
Kuna Jõgeva Kunstikooli puhul on tegemist huvialakooliga ja õpilaste osalemine õppetöös on 
õpilase huvist lähtuv, siis esineb kunstikooli õpilaste arvudes kuude lõikes teatavaid 
kõikumisi. Seepärast on allpool toodud Jõgeva valla õpilaste arvud aasta keskmised. 
 
 

Tabel 34. Jõgeva Kunstikoolis õppivad Jõgeva valla lapsed 

Aasta 
Õpilased Jõgeva 

vallast 
2008 16 
2009 14 
2010 15 
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2011 9 
2012 10 

 
 
Sihtasutus Kuremaa Spordikool  
 
Alates 1. septembrist 2006.a. tegutseb Sihtasutus Kuremaal spordikool, mille asutajateks on 
Jõgeva vald, Palamuse vald, Saare vald, Tabivere vald ja Torma vald. Oma tegevuse 
sihtasutuses on peatanud Torma ja Tabivere vallad. Spordikool loodi noortespordi 
arendamiseks, lastele täiendavate sportimisvõimaluste loomiseks ja nende ettevalmistamiseks 
tipptulemuste saavutamiseks. Spordikoolil on õppekavad järgmiste spordialadega 
tegelemiseks: kergejõustik , korvpall, ujumine ja võrkpall. 2012. aastal tegutseb ainult ujujate  
õpperühm, sest seoses majanduslike raskustega on teised õpperühmad suletud. 
Plaanis on taastada spordikooli tegevus, et pakkuda piirkonna noortele paremaid 
sportimisvõimalusi.   
 
2.3.4 Vabaharidus 
 
Vabaharidus on täiskasvanutele mõeldud haridustegevus, mis on kantud enesetäiendamise 
soovist endale huvitavas valdkonnas. 
 Jõgeva vallas on loodud 2009.aastal kodanikualgatuse korras mittetulundusühing Jõgeva 
Koolituskeskus.  MTÜ eesmärgiks on väärtustada elukestvat õpet ja täiskasvanute 
koolitamist. MTÜ Jõgeva Koolituskeskus moodustas 2010.aastal erakooli Jõgeva 
Koolituskeskus. Jõgeva Koolituskeskus teeb koostööd Jõgeva Vallavalitsuse ja Jõgeva 
Linnavalitsuse, Jõgeva valla ja Jõgeva linna haridusasutuste ja teiste mittetulundusühingutega. 
Materiaaltehniliseks toeks on Jõgeva valla erinevate piirkondade koolide, raamatukogude, 
lasteaedade ja noortekeskuse ruumid. Vabaharidust pakkuva kooli eesmärgiks on piirkonnas 
arvestatava vabaharidusteenuse osutajaks saamine ning võrdse koostööpartneri taseme 
saavutamine nii avaliku, era- kui kolmanda sektoriga. 
 
Kooli eesmärgiks on viia ellu elukestva õppe ideed – kaasa lööma on oodatud igas vanuses 
inimesed. Peamised tegevussuunad, millele kooli tegevus tugineb, on: 
1. Täiskasvanute täienduskoolitus 

� Vabahariduskoolitus. Koolitus erinevas vormis ja valdkondades, täiskasvanute 
enesetäiendamine ja –arendamine. 

� Tööalane koolitus. Koolitus eri valdkondades, tööalane täiendus, sh uue eriala 
omandamine. 

2. Projektipõhine tegevus 
� Eesti ja rahvusvaheliste projektide ettevalmistamine ja läbiviimine, nii 

mittetulundusühingu, kooli kui kohaliku piirkonna arengule kaasaaitamine  
 
2.3.5 Noorsootöö 
 
Noorsootöö seadus määratleb, et noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste 
loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava 
ja tööd. Selle seaduse alusel on noor 7 kuni 26 aastane isik. Jõgeva vallas elab 2011.a. alguse 
seisuga 7-17 aastaseid noori 738 ja 19-26 aastaseid noori 801. Alates 2001.a. maist töötab 
Jõgeva vallas noorsootööspetsialist, kelle ülesandeks on noorte omaalgatuse edendamine ja 
nende kaasamine õppetööväliste tegevuste organiseerimisele.  
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2001.a. lõpus loodi Siimusti, Laiuse, Kuremaa, Vaimastvere ja Jõgeva alevikku noorte 
initsiatiivil mitteformaalsed noorteklubid. Koostöös Vallavalitsusega leiti ka kõikidesse 
piirkondadesse ruumid, mis remonditi noorte oma jõududega ning Vallavalitsuse rahalisel 
toel. Keskustes töötasid vabatahtlikud ja tegevusi koordineerisid noorteklubid. 2003.a. juunis 
asutati MTÜ Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühendus, mille peamiseks tegevussuunaks 
on noortealgatuslikud projektid. 
 
Jõgeva vallas on 5 avatud noortekeskust – Jõgeva aleviku Avatud Noortekeskus, Laiuse 
Avatud Noortekeskus, Siimusti Avatud Noortekeskus, Vaimastvere Avatud Noortekeskus ja 
Kuremaa Avatud Noortekeskus. 2007.aasta seisuga on noorteklubide tegevus Jõgeva Valla 
territooriumil hääbunud. Noorteklubidest on välja kasvanud avatud noortekeskused.  
 
Noortekeskustes töötavad töölepingu alusel noorsootöötajad – Siimusti ANK 0,5 kohta, 
Jõgeva aleviku ANK 0,5 kohta, Laiuse 0,5 kohta, Vaimastvere 0,5 kohta, Kuremaa 0,5 kohta. 
Tegevuste planeerimisel lähtutakse noorte vajadustest ja piirkonna võimalustest, tööd 
koordineerib valla noorsootöötaja. 
 
Jõgeva Aleviku Avatud Noortekeskuses on välja kasvanud noorteklubist J.A.N.K ning 
alustas avatud noortekeskusena tööd 2004.a. Alates 2005.a. oktoobrist toimub tegevus 
renoveeritud hoones, mis asub aleviku saunaga samas hoones. Keskuses töötab 1 noortejuht  
20 tundi nädalas ja keskust külastab päevas keskmiselt 15-20 noort. Keskuses on võimalik 
võtta osa erinevatest huviringidest (nt. kunstiring, kokandusklubi). Keskuses on võimalus 
mängida lauamänge, lauatennist, piljardit, õhuhokit, koroonat, Xbox-kinecti, vaadata 
televiisorit, DVD-d, ja kasutada internetti. Jõgeva aleviku avatud noortekeskuses on ka 
Varaait, kust on võimalik laenutada erinevaid matkatarbeid, Wii mängukonsooli ja lumelaudu 
(6tk). Korraldatakse erinevaid koolitusi ja üritusi ning lüüakse kaasa kohaliku elu 
edendamisel. 
 
Laiuse Avatud Noortekeskus on välja kasvanud Noorteklubist Freedom, mis alustas 
tegevust 2001. aastal. Eesmärkideks on noorte omaalgatusliku tegevuse suurendamine ja 
aktiivsuse tõstmine. 2005.a. aprillist töötab Laiuse Avatud Noortekeskuses noorsootöötaja, 
kelle peamine eesmärk on noorte omaalgatuse edendamine. Koostööd tehakse teiste 
noortekeskustega Jõgeva vallas.  
Laiuse ANK-i külastab päevas keskmiselt 10-20 noort. Keskuse tegevusse on kaasatud 40-50 
noort. Peamised läbiviidavad tegevused on kunsti ja käsitöö töötoad, kokandus. Projektidega 
seotud tegevused – matkad, ekskursioonid, koolitused ning igapäevased tegevused – 
lauatennis, koroona, õhuhoki, lauamängud, arvutid, TV, muusikakeskus. Keskusest on 
võimalik saada erinevat noorsootöö alast informatsiooni. Toetatakse noorte omaalgatuslikke 
ideid.  
 
Siimusti Avatud Noortekeskus on välja kasvanud noorteklubist Destination ning alustas 
avatud noortekeskusena tööd 2004.a. alguses. Keskuses töötab 1 noortejuht 20 tundi nädalas 
ja keskust külastab päevas keskmiselt 15-30 noort. Keskuses ruume kasutavad samuti  
külakapell ja külaselts. Võimalus on osaleda huviringi töös, vaadata televiisorit, kasutada 
internetti, kuulata muusikat ja mängida lauatennist, tarvitada kööginurka.. Projektidega seotud 
tegevused on matkad, ekskursioonid, laagrid ning erinevad koolitused. Siimusti ANK Varaait 
on ka nišikeskus, seega saab  varaaida vahendeid kasutada vaid Siimusti Avatud 
Noortekeskuses. Siimusti ANK Varaaidas on kasutamiseks elektrilised masinad: 
keraamikapõletusahi, savitrei, klaasilihvija, klaasitinutuskolb. Abivahendid: 
modelleerimispulgad, modelleerimisrauad, silmusrauad, klaasisirkel, klaasimurdmistangid, 
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klaasivinkel, glasuurpihusti, klaasi lõikamise alus, hingamiskaitsmed, keraamilised vormid, 
savilõikajad, klaasinoad, savirullid, teemantlihvimispadi, mitmerakenduslik riiul, keraamika 
noad. 
 
Vaimastvere Avatud Noortekeskus tegutseb Vaimastvere külas Vaimastvere Põhikooli 
Õpilaskodu ruumides. Keskus töötab 20 tundi nädalas ning tööd koordineerib noortejuht.  
Noortekeskuses saab kasutada arvuteid, mängida lauamänge, tegeleda käsitööga, vaadata 
televiisorit, DVD-sid, kuulata muusikat, mängida lauatennist, lauajalgpalli, õhuhokit. 
Koostööd tehakse Jõgevamaa Nõustamiskeskusega, samuti ollakse tegev erinevates 
projektides. Koostöös noortega viiakse keskuses läbi noortealgatuslikke üritusi. 
 
Kuremaa Avatud Noortekeskus. Kuremaa Noorteklubi Pahtel tegevus sai alguse 2001. 
aastal. Tegevusi koordineeris ja juhendas Jõgeva valla noorsootöö spetsialist, kohapeal 
vastutas vabatahtlik noortejuht, tegevustesse olid aktiivselt kaasatud ka Jõgeva Maleva 
Noorkotkaste ja Kodutütarde liikumine. Noorte ruumid asusid Kuremaa Ujula lasketiiru 
keldris. Kuremaa Noorteklubi tegevuses tekkis paus 2004-2006.a. vabatahtlikest noorteliidrite 
puudumise tõttu. 2006.a. veebruaris avaldasid Kuremaa noored uuesti soovi olla aktiivselt 
tegevad noorsootöö valdkonnas. Moodustati noorte initsiatiivgrupp, mis osales Jõgeva valla 
noorsootöös ning korraldas ise piirkonna noorteüritusi. Tekkis vajadus oma koha järele, 
milleks sai Kuremaa Lossi kelder. 2007.a. juunist võeti Kuremaa Avatud Noortekeskusesse 
tööle palgaline töötaja. 8. oktoober 2009 avati Kuremaa Noortekeskuse uus renoveeritud 
hoone, mis sai rahastuse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja kaasfinantseeringu Jõgeva 
vallavalitsusest.  Noortekeskust külastab päevas keskmiselt 10 - 20 noort. Korraldatud on 
noortelaagreid, spordivõistlusi, huviringi tegevust, ekskursioone, noorteõhtuid teiste 
noortekeskustega. Keskuses tegutseb 4H klubi. Võimalused noortekeskuses - piljard, 
poksikott, TV, muusikakeskus, lauamängud, arvutid ja internet, kööginurk, Xbox - kinect, 
Band Hero, noorteinfo, kvaliteetne helitehnika. 
 
Jõgeva vallas, Vaimastveres, Laiusel, Siimustis tegutseb ka Noorkotkaste ja Kodutütarde 
Sõprade Selts. Selts on registreeritud MTÜ-na. SK Forte korraldab igasuviseid laagreid 
Jõgeva valla noortele.  Kõik klubid ja rühmad saavad Jõgeva vallalt tegevustoetust ning vald 
finantseerib ka ühekordseid projekte ning osaleb nende kaasfinantseerimisel. Noortekeskusi 
kaasatakse Jõgeva valla noori puudutavate valdkondade otsuste ja strateegiliste küsimuste 
aruteludesse. Jõgeva vald on korraldanud koolitusi noorsootöö juhtidele ja noorte liidritele. 
 
 
2.3.6 Hinnang valdkonnale: Haridus huviharidus ja noorsootöö 

ALUSHARIDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Heas seisukorras lasteaiad Mõned lapsed, kes arengu huvides 
peaksid käima, ei käi lasteaias 

Kõigile vajajatele lasteaiakoha 
tagamine 

Igal lasteaial olemas oma köögid Mänguväljakute rajamine ja/või 
kaasajastamine 

Lastehoiu tingimuste parandamine, 
lasteaedade ruumide laiendamine 

Kvalifitseeritud pedagoogiline kaader Osadele peredele lasteaiakoha maks on 
probleemiks  

Õpi- ja käitumisraskustega lastele 
abiõpetaja ametikoha loomine 

Lasteaedade, koolide ja kogukonna hea 
koostöö 

Valla lasteaedade direktorite ja 
pedagoogilise ning abipersonali 
madalad palgad 

Täiendava pedagoogilise ja 
abipersonali ametikohtade loomine 

Lasteaiad asuvad kodukohale lähedal Laste arvu vähenemine  
Ilus ja turvaline elukeskkond Logopeedi kättesaadavuse parandamine 

ja ametikoha suurendamine   
Liikumisõpetaja ametikoha olemasolu Meditsiinitöötaja puudumine    
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lasteaedades 
Lasteaedade hea täituvus Suurenev õpi- ja käitumisraskustega  

laste hulk    
Hea koostöö valla lasteaedade vahel   

ÜLDHARIDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Koolihoonete rahuldav seisukord Laste arvu vähenemine Koolide jätkusuutlikkuse määratlemine 
ja koolipiirkondade ülevaatamine 

Kvalifitseeritud pedagoogiline kaader  Koostöö laspevanemate ja kooli vahel Õpilastranspordi arendamine 
Väike õpilaste arv tagab õpilasele 
individuaalse lähenemise 

Vaimastveres spordiväljakute ja 
turnimislinnaku väljaehitamine 

Osalemine rahvusvahelistes projektides 

Õpilastransport olemas Siimusti LAK-i algkooli hoone õueala 
puudumine 

 

Hea koostöö valla koolide vahel Koolijuhtide, pedagoogide ja 
abipersonali väike palk 

Koolide välissuhtlemise arendamine 

Vaimastvere õpilaskodu   
Karjääri- ja kutsenõustamise ja 
psühholoogiteenuse kättesaadavus 

Suurenev õpi- ja käitumisraskustega 
õpilaste hulk 

 Abiõpetaja ametikoha loomine õpi- ja 
käitumisraskustega lastele 

Kodulähedane kool    
  

  
   

HUVIHARIDUS 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Valla lastel on võimalus osaleda 
huvikoolide töös 

Huviharidus on kallis Huvihariduses osalemise toetamine 
valla poolt 

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

Huvikoolide filiaalide/klasside loomise 
toetamine valla koolide juurde 

Tasuta huviringid koolide juures Transpordiprobleemid mis pärsivad 
huviharidusvõimaluste kättesaadavust 

Transpordi korraldamine huvikoolides 
osalemiseks 

Aktiivne osavõtt ringide tööst Suurem vajadus tehnikaringide järele Uute tehnika huviringide loomine 

NOORSOOTÖÖ 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

ANK-id on olemas viies piirkonnas 
Neist kolmes on head ruumilised 
võimalused 

Noortekeskustes ruumipuudus, välja 
arvatud Siimusti ANK 
 

Ruumide korrastamine Laiusel. 
Sobivate ruumide leidmine, 
laiendamine 
 

Noortekeskustes töötavad palgalised 
töötajad 

Rahastamine projektipõhine, mis 
tekitab tegevuste ebastabiilsust 
 

Rahvusvaheline noorsootöö 
arendamine 
 

Noortele tagatud võimalus aktiivseks 
tegutsemiseks noorsootöö valdkonnas  
 
 

Noorte üldine omaalgatus suhteliselt 
madal 
 

Vabatahtlike motiveerimine 
 

Olemas katusorganisatsioon Jõgeva 
Valla ANK Ühenduse näol 
 
 

Puudub tegevuste kooskülastamine 
noortekeskuste ja koolide vahel, välja 
arvatud Vaimastvere 

Jõgeva valla ühise  noorsootöö 
infokandja loomine 
 
 

Jõgeva Valla noorsootöö tuntus Jõgeva 
maakonnas, valla ANK-de 
omavaheline hea koostöö 
 
 

Koostöö võrgustiku kõikide osapoolte 
vahel vähene 
 

Koostöö arendamine teiste 
noorteorganisatsioonidega, koolide 
huvijuhtide suurem kaasamine 
noorsootöösse 

Tihe koostöö Jõgevamaa 
Nõustamiskeskusega ja 
vallavalitsusega 

Noortekogu töö ebastabiilsus Noorsootöötajate ja noorte koolitamine 
ning noorte omaalgatuse edendamine 
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Noortekogu olemasolu 
 
 

Inimressursi piiratus projektide 
kirjutamisel ja elluviimisel 

Kutse- ja karjäärinõustamise süsteemi 
väljaarendamine 
 

Fondidesse projektide esitamine 
 

Noorsootöötajate madal palk Töökasvatuse propageerimine noorte 
seas 
 

Noortekeskust lahtiolekuajad kooskõlas 
noorte ootustega 

 Parem koostöö võrgustiku liikmetega, 
üldsuse teavitamine noorsootöö 
tegevuste kohta 
 
 

Jõgeva valla eelarves on raha 
noorsootööks ja tegevtoetuseks 

 Fondidesse projektide kirjutamise 
edasiarendamine 

 
2.4 Kultuur ja sport 
 
2.4.1 Kultuur 
 
Seltsid ja klubiline liikumine  
 
Jõgeva vallal puuduvad hallatavad kultuuriasutused. Kogu meelelahutus- ja kultuuritegevus 
on üles ehitatud mittetulundusühingute baasil. Küla- ja kultuuriseltside tegevuseks on 
võimalus kasutada avatud noortekeskuste, koolide ja raamatukogude ruume. Kuna Jõgeva 
vallas on piirkonnad suhteliselt eraldiseisvad, siis on ka kultuuritegevus valla erinevates 
piirkondades erinevalt arenenud. Sellepärast vaadeldaksegi klubilist ja seltsilist 
kultuuritegevust piirkonniti. 
 
Jõgeva piirkonnas tegutsevad Kultuuriselts “Vanaveski”, Kurista Külaselts Coristel, 
mittetulundusühingud “Airaan”, Jõgeva Koolituskeskus, Meeskoor Mehis, Seltsing 
Farida 
 
 Kultuuriselts Vanaveski asub Jõgeva alevikus ja on asutatud 1995.a. Seltsi põhieesmärgiks 
on kaasa aidata kultuuri-, seltsi- ja spordielu edendamisele antud piirkonnas. Viimastel 
aastatel on selts hoolitsenud eelkõige aleviku laste huvitegevuse organiseerimise eest. Samuti 
on ka tegusad täiskasvanud leidnud võimaluse end realiseerida ja oma huvidega tegeleda. 
2004.a. lõpus otsustati, et kultuuriselts võtab enda peale ka Jõgeva aleviku külaseltsi 
funktsioonid, tehes tihedat koostööd alevikuvanema ja tema poolt valitud nõukojaga. Nad on 
enda kanda võtnud aleviku puhkeala hooldamise. 
Kultuuriseltsis Vanaveski järjepidevalt tegutsevaid huviringe ei ole. 
Kultuuriselts Vanaveskil on viimastel aastatel välja kujunenud traditsioonilised üritused: 
Vabariigi aastapäeval külaväljakul lipu heiskamine ja seejärel ühine hommikukohv koos 
pannkookidega, augustis Seltsipäev, septembris-oktoobris Mihklipäeva Viie Silla Jooks. Läbi 
aasta kestvad Külaakadeemia loengud 
Aeg-ajalt tehakse koostööprojekte koos Jõgeva Linnateatriga. Vanaveski osales  aastatel 2009 
– 2011 Euroopa Liidu Grundtvig õpikoostöö projektis “ Säästev areng ja täiskasvanuharidus”. 
 
 
Kurista Külaselts Coristel moodustati 2005.a. veebruaris. Külaseltsi  tegevuse eesmärkideks 
on ühendada küla erinevate ettevõtmiste kaudu tervikuks, „meie“-tunde ja erinevate 
põlvkondadevahelise suhtlussideme loomine, ühiselt kohalikele probleemidele lahenduse 
leidmine, vaba aja veetmiseks võimaluste pakkumine, küla tegusatele (nii vanadele kui 
noortele) inimestele rakenduse otsimine, küla ajaloo uurimine, kultuurielu ja vanade 
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traditsioonide taaselustamine ning oma ettevõtmistesse kohalike ettevõtjate kaasamine. 
Traditsioonilisteks üritusteks on muutunud vastlapäeva ja jüripäeva tähistamine, kevadised 
koristustalgud, suvine ekskursioon, laste sügisvaheaja väljasõit ning ühine jõulupidu. Samuti 
käiakse vähemalt kord aastas koos teatris. Külaselts tegutseb Lasteaed “Karukell” ruumides. 
 
Jõgeva vallas Kuristal tegvutsev MTÜ Airaan alustas tegevust 2009. aasta märtsis ning 
registreeriti sama aasta juulis. Eesmärgiks on looduslähedase eluviisi propageerimine, 
keskkonda säästva arengu ja spordi toetamine, keskkonnateadlikkuse edendamine, looduse 
tutvustamine, turismiarendusprojektides osalemine, kohaliku küla- ja kultuurielu edendamine, 
Jõgevamaa elukeskkonna kaitsmisele ja uurimisele kaasaaitamine ning rahvusvahelise 
koostöö arendamine.  
Airaan on korrastanud ruumid Kurista lasteaiamajas külakogukonna 
ühistegevusteks.Kolmapäeviti toimuvad seal teabepäevad ning käsitööhuviliste 
kokkusaamised. Ühised õhtud mööduvad toredas seltskonnas mõtteid, teavet ja kogemusi 
vahetades ning lõpevad kodus valmistatud suupistete maitsmise ja ürditee 
joomisega. Teretulnud on igas vanuses käsitööhuvilised nii lähemalt kui 
kaugemalt.Projektiraha abil on hangitud käsitöö- ja kunstivahendeid ning paljundatud 
infomaterjale. Käsitööõhtutel valminust on välja pandud näitused.MTÜ Airaan on 
korraldanud ka keskkonnateemalisi teabepäevi, õueõppepäevi lastele ning Jõgevamaad ja 
Vooremaad tutvustavaid loodusretki nii kohalikele kui ka väliskülalistele. 2010.aastal 
korrastati küla keskel võrkpalliplats ning Kurista voorel olev lõkkeplats, kuhu ehitati 
katusealune.2011 jätkati töödega külaplatsidel ja alustati terviseraja ning külakiige ehituseks 
ettevalmistusi. MTÜ jätkab paikkonna väärtustamisele ja kogukonna koostööle suunatud 
projektide elluviimist ning sportlaste toetamist.  
 
Jõgeva Koolituskeskus MTÜ on asutatud 2009. aastal kodanikualgatuse korras. 
MTÜ eesmärgiks on pakkuda kõige erinevamaid vabahariduslikke ja tööalaseid koolitusi ja 
kursuseid Jõgeva linna ja valla ning ümberkaudsete valdade täiskasvanutele.  Jõgeva 
Koolituskeskusel on  alates 2009.aastast kogemused võõrkeelte õpetamisel ja kursuste 
läbiviimisel täiskasvanutele Jõgeva linnas ja Jõgeva vallas.  
Meie õpetajad on kõrgelt kvalifitseeritud ja oma tööd südamega tegevad inimesed. Õpetajad 
on Jõgeva linnast ja vallast ja sõidavad kursusi läbi viima ka kaugemalt: Tartust, Rakverest, 
Tallinnast ja Raplast. Õpetaja Rita Sildnik pälvis 2011.aasta Jõgevamaa Aasta Koolitaja tiitli 
ja meie inglise keele ja hispaania keele kursustel 2009.-2010. aastal osalenud Reine Koppel 
2011.aasta Jõgevamaa täiskasvanud õppija tiitli. 
Oleme osalenud aastatel 2009 – 2011 mittetulundusühing Kultuuriselts Vanaveski 
koostööpartnerina Euroopa Liidu Grundtvig õpikoostöö projektis “ Säästev areng ja 
täiskasvanuharidus”  
2012.aasta sügisest alustab Euroopa Liidu Leader programmist PRIA toetusel 
Koolituskeskuse käsitöö alane projekt “Käsitöö liidab kogukonda ja seob põlvkondi”Jõgeva 
vallas. 
Alates 2012.aastast oleme Jõgevamaa Koostöökoja ja Eesti Vabaharidusliidu liikmed. 
 
Jõgeva meeskoor Mehis MTÜ on asutatud sellenimelise meeskoorina Jõgeval 19. jaanuar 
1976.a. Algselt tegutses koor Jõgeva Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse meeskoori nime 
Koor on mittetulunduslik ühendus mille eesmärgiks on meeskoorilaulu viljelemine ja 
propageerimine, oma liikmeskonna laulmise vajaduse rahuldamine koos vaba aja kultuurse 
kasutamisega ning mitmesuguste rahvaürituste muusikaline teenindamine. Koori liikmeteks 
on Jõgeva linna ja selle ümbruskonna lauluhuvilised mehed. Seisuga 01.01.2012.a. on 
laulumehi nimekirjas 23. Koori dirigendiks on Jõgeva Muusikakooli direktor Merike Katt 
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alates 1986. aasta novembrist. Koor on Eesti Meestelaulu Seltsi liige ning oli üheks esimeseks 
selle seltsi asutamise toetajaks 1988.a. 
Alates asutamisest on koor osa võtnud kõikidest vabariiklikest, maakondlikest ja kohalikest 
kultuuriüritustest. Käesoleval aastal oleme osavõtjad Põhja-Baltimaade meestelaulu päevast 
Tartus 16.06.2012, mille repertuaari õppimine on olnud koori eesmärgiks kogu hooajal.  
Kooril on omanimeline lipp ja esinemisriietus. Meie tegevust toetavad oma eelarvest Jõgeva 
linn ja vald. 
 
Seltsig Farida tegutseb koos alates 2009. a veebruaris. Osalejad on  õppinud tunnustatud 
õpetajate Riina Kikase, Jane Paberiti ja Kaidi Udrise käe all. Treeningud toimuvad sügis-
kevadisel hooajal 1-2 korda nädalas. Seltsing on asutatud mõttega tutvustada idamaist tantsu 
Jõgeva maakonnas. Hetkeseisuga on seltsingus 11 liiget. 
  
Vaimastvere piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud Vaimastvere Külaarendamise Selts, 
Paduvere Talumuusuemi Selts ja Kärde Küla Selts. 
 
Vaimastvere Külaarendamise Selts Waks on asutatud 2003.a. Waksi eesmärgiks on 
elavdada ümbruskonna külade seltsielu ja ühistegemisi, korraldada heakorratöid ja sorteeritud 
jäätmete kogumist Vaimastveres. Külaseltsi eestvedamisel on toimunud ka piirkonna 
pensionäride  kokkusaamised. 
 
MTÜ Paduvere Talumuuseumi Selts, mis tegutseb alates 2001. aastast, haldab 1971. aastal 
Paduvere külas asutatud ja alates 1993. aastast eramuuseumina tegutsevat kohalikku 
talumuuseumi. Selts on oma tegevuses seadnud eesmärgiks nii Eesti rahvuskultuuri 
säilitamise (muuseumihoonete, eksponaatide ja näituste näol), vabaõhuürituste korraldamise 
(jaanipeod, suvepeod, teatriõhtud) ja sportliku tegevuse pakkumise ning võistluste 
korraldamise (selleks on rajatud spordiväljakuid, kus toimuvad treeningud ja võistlused). 
Samuti ajalooliste ja kultuurilooliste raamatute väljaandmist. Pakkudes kodukandi ajaloost uut 
teavet kõigile huvilistele. Selts osaleb aktiivselt mitmetes üle-eestilistes projektides. Tuleviku 
tarvis talletatakse Jõgeva vallast pärit nimekate inimeste elulugusid. Lisaks Paduvere 
talumuuseumi kompleksile arendab selts Pedja külas asuvat vana meierei hoonet, kus 
rajatakse kaasaegset muuseumi-loomemaja. 
 
 
Kärde Küla Selts on asutatud 2010 aastal. Seltsis on 40 liiget. Eesmärgiks on ühiselt 
kohalikele probleemidele lahenduste leidmine, vaba aja veetmiseks võimaluste pakkumine, 
küla kõigi elanike ühendamine erinevate tegevustega, kodukoha kaunistamine, heakorra 
tagamine, küla ajaloo uurimine ja talletamine. Selts on korraldanud koristustalguid, hoiab 
korras Kärde mõisa parki ja alustanud küla keskusesse grillplatsi, laste mänguväljaku ja 
võrkpalliplatsi loomisega. 2011 aasta suvel tähistas küla Kärde esmamainimise 600., Kärde 
rahu sõlmimise 350.aastapäeva ja küla 90. sünnipäeva rahvarohke külakokkutulekuga. Ilmus 
M.Millendi raamat „Kärde talud 1921-2011“. Valmimas on ajalooraamatud Tooma 
Katsebaasist ja Kärde mõisast. Külaseltsil ei ole kooskäimiseks ruume, selle probleemiga 
võideldakse. 2012 aastast tehakse koostööd Tooma külaga, et ehitada avalikku ujumiskohta 
Toomal uus sild. Kärde külaseltsi eestvedamisel tehakse kõik selleks, et küla vabaneks 
varemetest, leiaks ajaloolistele hoonetele kasutuse ja hoolsad peremehed. Kärde külaseltsi 
eesmärgiks on innustada inimesi oma kodusid kaunistama, et saada kunagi Jõgeva valla 
kauneimaks külaks kauni Kärde mäe jalamil. 
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Kuremaa piirkonna kultuuritegevust edendab Kultuuriselts Jensel, mis tegutseb alates 
1993.aastast. Ringidest töötavad regulaarselt ansamblid ja tantsurühmad. Naisansambel 
tähistas 2009.a. detsembris tegutsemise 40. aastapäeva. Ansambli algatusel toimuvad 
Kuremaal "Vooremaa" nimeline vokaalansamblite päev, millest on osa võtnud eri kordadel 
20-40 ansamblit kogu Eestist. Tantsuringid (naisrühm, memmede rühm) on pidevalt osalenud 
maakondlikel ja vabariiklikel tantsupidudel. Regulaarselt tegutsevad instrumentaalansambel 
ja peotantsuring. Kuremaa pensionäride laulu- ja tantsumemmed korraldasid 1987.a. esimesed 
Pensionäride Suvepäevad, millest kujunesid välja suvised maakondlikud memme-taadi 
päevad. Seltsi taidlejad on esindanud Jõgeva valda Rootsi sõprusvallas Dals Ed-s. 
Kultuuriseltsi ettevõtmisel on toimunud mitmel korral valla taidlejate päevad ja pensionäride 
kevadpeod. Seltsi korraldatud on igal aastal jaaniõhtud, jõulukontserdid, sügisandide näitused 
jne. 
 
• Laiuse piirkonna kultuuritegevust edendavad MTÜ Meie Mari, MTÜ Laiuse 

Käsitöökoda Kuldne õlg ja EELK Laiuse koguduse kirikukoor (lähemalt vt. 
alapeatükist “EELK Laiuse Püha Jüri kogudus”).  

 
Kuigi Laiusel on rahvatantsu tantsitud juba üle saja aasta, on naisrahvatantsurühm Meie 
Mari oma nime all tantsinud alates 1993.a. Tantsurühma on osalenud nii üldtantsupidudel kui 
võistutantsimistel. Rahvatantsuseltsi Meie Mari eestvedamisel on alates 2002.a. Laiuse 
lossivaremetes korraldatud suvel piirkonna ajalooteemalisi suvesündmusi koos käsitöölaadaga 
ja talvel lumelahinguid. Tantsurühmal on sõprussidemed Lätimaa Allaži valla tantsijatega.  
Peale rahvatantsu saadakse hakkama ka line-tantsu ja barokkajastu tantsudega. 2011.aastal 
osales Meie Mari I Eesti Naiste Tantsupeo korraldamisel Jõgeval. Meie Mari ja kogu 
piirkonna kultuurilembene kogukond ootab-toetab-aitab kaasa vana kultuurimaja 
renoveerimisele - taastamisele, sest 90-ndatel õitsenud kultuurielust on alles jäänud kaks 
tegutsevat - kes kirikus, kes koolimajas, kollektiivi ja ometi tehti siin kunagi ooperit, laulsid 
koorid ja mängis puhkpill ning mängis näitetrupp. 
  
Laiuse Käsitöökoda Kuldne õlg on käsitöömuuseum ja korraldab projektipõhiseid 
õppepäevi. Laiuse Põhikooli lastele toimub 2 korda nädalas käsitööring. Korraldatud on 
suviseid õlelaagreid.  
 
Siimusti piirkonnas tegutsevad Siimusti külaselts, Siimusti Raamatukogusõprade 
Seltsing ja Siimusti Kapell    
 
Siimusti külaselts on Siimusti Kultuuriseltsi õigusjärglane. Kultuuriselts loodi 1991.a., 
2006.a. aprillis sai Kultuuriselts ümber registreeritud Siimusti külaseltsiks. Siis hakkasidki 
koos käima aktiivsed alevikuinimesed, kes soovisid kohalikku elu tegusamaks muuta. 
Traditsiooniks on saanud kevadised aleviku koristuspäevad. Samuti püütakse muuta 
traditsiooniks iga-aastase esimese advendiküünla süütamine aleviku jõulukuusel. Üle aasta 
korraldatakse Siimusti alevikupäeva, esimene alevikupäev toimus 2006.a. Igal aastal 
tähistatakse ka vastlapäeva, peetakse meeles emasid, korraldatakse jaanituld. Alevikurahvaga 
käiakse ekskursioonil ja teatri ühiskülastustel.  
 
Siimusti Raamatukogusõprade Seltsing asutati 12. oktoobril 2006.a. Seltsingu eesmärgiks 
on piirkonna kultuurielu elavdamine, raamatukoguga seonduvate sündmuste korraldamine, 
Eeva Niinivaara mälestustoa kogude täiendamine, külastajate juhendamine, temaatiliste 
õhtute läbiviimine ja koolituste korraldamine. Samuti koordineeritakse tähtpäevade 
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tähistamist, omaloomingu- ja kirjandusõhtute läbiviimist, elulugude kogumist ja hoidmist, 
näituste ja väljamüükide organiseerimist. 
 
Siimusti Kapell tegutseb alates novembrist 1999.  
 MTÜ Siimusti Kapell   on asutatud  veebruaris 2006. Koosseisus on neli mängijat järgmistel 
pillidel: akordion, kontrabass , kannel,, jauram ja rütmipillid.  
 MTÜ eesmärgiks on  pakkuda meelelahutust peoõhtutel ja osaleda ka  maakondlikel ja 
vabariiklikel  rahvapidustustel.  
Kapell on esindanud Jõgeva valda ja maakonda Soome ja Rootsi sõprusmaakondades. 
Mänginud rahavatantsu saateid rahvatantsurühmadele “Kaaratsim” ja “Meie Mari”. Seoses 
sellega  käinud  ka välisriikides tantsurühmade saateansambliks. (Ungari, Rootsi). Osaletud 
on maakondlikel rahvakultuuri üritustel: Põltsamaal,  Tabiveres, Toilas ja  Laiuse 
Lossivaremetes ja vabariigi  rahvamuusika päevadel Haapsalus.   
 Proovid toimuvad Siimusti Avatud Noortekeskuses  

 
Kassinurme piirkonnas tegutsevad Kassinurme Naisselts, Kassinurme Külaselts ja 
Jõgevamaa Metsaselts. 
 
Kassinurme Naisselts on asutatud 2001.a. ja see tegutseb Kassinurme külas peamiselt 
traditsiooniliste ürituste korraldamisega ja külaelu edendamisega. Naisseltsi eestvedamisel on 
ehitatud külakeskusesse kiik, asutatud mälestuskivi luuletaja Karl Torrole ning korraldatud 
mitmeid üritusi. 
 
Kassinurme Külaselts on registreeritud aprillis 2005.a. ning sellel on 30 liiget. Hetkel 
tegutseb üks ring – naiste tervisevõimlemine. Lisaks sellele organiseeritakse ja viiakse läbi 
erinevaid massiüritusi: külapäevad, Kassinurme pargi talgud, heakorratalgud. Samuti 
organiseeritakse temaatilisi üritusi: taliharjapäevasid, sõbrapäevasid, jüriööjooksusid, 
volbriöid jmt. Loomisel on huviringid: seltskonnatants, eakate seltsing, noorteühendused, 
lauamängu- ja koroonatunnid.  
 
Jõgevamaa Metsaseltsi põhieesmärgiks on muinasajaloo eksponeerimine, rahvuskultuuri 
pärandi hoidmine, linnuse ehitus, hiie korrastamine, puhke- ja terviseradade ehitamine ning 
korrastamine. Lisaks tegeletakse veel ka tähtpäevaliste ürituste korraldamisega koostöös teiste 
ühingute ja Jõgeva Kultuurikeskusega. 
 
Tabel 35. Jõgeva valla vabaõhuürituste peamised toimumiskohad 

Koht Olemasolev infrastruktuur Olulisemad üritused 

Laiuse lossi- 
varemed 

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

1. Käsitöölaat koos temaatilise  
sündmusega 
2. Jaanipeod 
3.  Laiuse Lumelahing 

 
Kuremaa park 
 

Park, teed, valgustus, elekter Motomatkajate kokkutulek “Jõgevatreff” 

Kassinurme 
linnamägi ja hiis 
värava ja 
kultusemärkidega 

Vabaõhulava, muinaslinnuse fragment, 
püstkojad, katusealused-puhkekohad, 
lõkkeplats, kiik, infostendid s.h. valla 
turismikaart, biokäimla, , looduse õppe- 
ja terviserajad 

Jaaniõhtu üritus, Mütofest, talgud,  
rollimängud, rahvakalendri tähtpäevad, 
vabaõhulavastused 

Paduvere 
Talumuuseum 

Vabaõhulava, muuseum-hooned, elekter 
 

1. Vabaõhusündmused (teater, 
konverentsid) 

2. Jaanipeod 
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EELK Laiuse Püha Jüri kogudus 
 
Laiuse kiriku hoone on ehitatud 14. sajandil . Tänaseks päevaks on koguduses 79 iga-aastast 
liikmeannetust tasuvat liiget. Vaatamata väiksele liikmete arvule on kogudus edenenud ja 
taastamas varasemat mainet. Kasvanud on ristimiste, leeritamiste ja laulatuste arv. Jutlused 
toimuvad regulaarselt pühapäeviti. Loodud on head suhted Soome Kaarina kogudusega ja 
loomisel on suhted Orimattila kogudusega. Regulaarselt korraldatakse heategevuskontserte. 
Kavas käivitada pastoraadi juurde taaskasutuskeskus. 
 
Laiuse kiriku ja koguduse edasiseks tegutsemiseks on vajalik Jõgeva vallapoolne 
kommunaalmaksete (gaas ja elekter) tasumise suurem toetamine. Koos Jõgeva vallavalitsuse 
ja -volikoguga on vajalik leida võimalusi pastoraadi hoones päevakeskuse avamiseks. 
 
Raamatukogud 
 
Jõgeva valla raamatukogud on munitsipaalraamatukogud. Jõgeva vallas asub viis 
raamatukogu, mis paiknevad Kuremaal, Laiusel, Siimustis, Vaimastveres ja Vägeval. Jõgeva 
valla raamatukogudes kasutatakse elektroonilist infosüsteemi RIKS. Kõikides 
raamatukogudes on korralik internetiühendus ja WiFi leviala. Toimib elektrooniline 
laenutussüsteem. Siimusti raamatukogu on alates aastast 2008 Eeva Niinivaara 
mälestustuba. Eeva Niinivaara elu ja loomingu uurimine jätkub, samuti kogutakse 
eksponaate ja täiendatakse väljapanekut. Huvilised saavad ruumi kasutada ka huviõhtute 
korraldamiseks, samuti koolituste, seminaride ja lasteürituste (viktoriinid, meisterdamine, 
jututunnid jmt) läbiviimiseks. 
 
Valla raamatukogude kitsaskohaks on rahaliste vahendite nappus, mis piirab teavikute 
hankimist ja täiendkoolitamist. Igas Jõgeva valla raamatukogus töötab vaid üks inimene, 
mistõttu tema äraolekul (puhkus, koolitus, haigus jmt) on raamatukogu suletud. Tihedam 
võiks olla koostöö ka valla ja Jõgeva linna koolide, lasteaedade, muuseumide, noortekeskuste 
ja teiste kohalike omavalitsuste asutustega, et koordineeritult osaleda valla kultuurielu 
korralduses.  
 
Muuseumid  
 
Jõgeva vallas asub Savikaupade muuseum Siimustis ja Paduvere Talumuuseum. 
Lähitulevikus soovitakse rajada ka valla ajalugu ja kultuurilugu kajastav Vallamuuseum. 
 
Paduvere Talumuuseum avati 13. juunil 1971.a. ja alates aastast 1993. tegutseb muuseum 
iseseisvana. Muuseumi vanas rehielamus ja aidas anda ülevaade 18.-19. sajandi talurahva 
elust. Muuseumi territooriumile ehitatud vabaõhulaval korraldatakse rahvalikke üritusi. 1990. 
aastal valmistas Peterburi kunstnik Grigori Azarenkov muuseumile ligi kahesaja-aastastest 
tammepalkidest 5 skulptuuri, mis kujutavad Vaimastvere piirkonnast pärit ajalooliselt tuntud 
isikuid. 
 
Siimusti Savikaupade muuseum, mis tutvustab piirkonna keraamikatööstust ja -toodangut, on 
rahaliste vahendite nappuse tõttu tegevuse peatanud. 
 



 Jõgeva valla arengukava 

 56

2006.a. avati Laiusel kooli, Meie Mari ja raamatukogu koostöös Laiuse kooli- ja 
koduloomuuseum. 
 
 
2.4.2 Sport 
 
Spordiklubid 
 
Jõgeva valla inimesed võtavad osa MTÜ Jõgeva linna ja valla spordiklubi Forte, spordiklubi 
Illi, Jõgeva Spordiklubi Visa, spordiklubi Contra, Jõgeva Raskejõustikuklubi Ramm, Jõgeva  
Spordiklubi Tähe, Harta, Kurista Võrkpall, spordiklubi Pedja, tenniseklubi Artemis, seltsing 
Jõgeva Serv ja spordiklubi Noorus-96 tegevustest. Lisaks tegutsevad võrkpallinaiskond 
Carmen ja võrkpallimeeskond Kurista. Spordiklubid kasutavad oma tegevuses Jõgeva valla ja 
Jõgeva linna spordirajatisi.  
 
Jõgeva Spordiklubi Visa on asutatud 28.märtsil 1991.a. Juhatuse esimeheks on sellest ajast 
peale olnud Toomas Puss. Liikmeid on spordiklubil 2008.a. alguse seisuga 16, neist Jõgeva 
vallast 8. Spordiklubi tegeleb orienteerumise ning suusatamisega, osaletakse ka 
rahvaspordiüritustel. Võistlustest võetakse osa nii Eestis kui Lätis, samuti ka Jõgeva valla ja 
linna sõprusomavalitsustes. Lisaks ülalkirjeldatule tegeletakse Kassinurme mägede 
loodusõpperadade ning terviseradade aastaringse hooldamisega, mida on kodanikualgatusena 
korraldatud juba 1988.a. alates. 
 
Seltsing „Jõgeva SERV” loodi 01. septembril 2007.a. Jõgeval võrkpalli armastavate inimeste 
ühise tegevuse arendamise eesmärgil. Seltsingu juhatuse moodustavad asutamiskoosolekul 
osalenud järgmised isikud: Tiiu Õunap, Marju-Ly Kaarjärv ja Maret Piirak, kes tegutsevad 
aktiivselt siiani. Seltsingu liikmetest ¾ moodustavad õpilased. Kui laps kooli lõpetab, võib ta 
jääda seltsingu liikmeks. 
Seltsingu põhitegevuseks on võrkpalli õpetamine noortele jag spordimeisterlikkuse tõstmine. 
Osaleme kõikidel Eestis korraldavatel noortetiitlivõistlustel, täiskasvanute 
rahvaliigavõistlustel ja Jõgevamaal korraldavatel tiitlivõistlustel. Oleme saavutanud päris 
palju Jõgevamaa karikavõite ja meistritiitleid. Oma parimaks saavutuseks peame Eesti noorte 
tiitlivõistluste kahel hooajal (B ja A klassis) saavutatud 6. kohta. 2011. aastast loodi ka eraldi 
treeninggrupp ka poistele. 
  
Spordiklubi Contra näol on tegemist nö. maakondliku kergejõustikuklubiga, mis on asutatud 
1999.a. Eesti Kergejõustikuliidus litsentseeritud sportlasi on hetkel 52, nendest on 10 Jõgeva 
vallast, 3 Jõgeva linnast ja ülejäänud mujalt maakonnast. Kõige enam Eesti meistrivõistluste 
medaleid on võidetud teivashüppes, kus näiteks Maarja Pärs on tulnud neljakordseks Eesti 
noortemeistriks. Tegutseb ka nooremate ja algajate treeningrühm, kuhu kuulub 12 Jõgeva 
valla last. Lisaks on spordiklubi Contra maakonnas peamiseks kohaks, kus korvpallihuvilised 
tüdrukud on saanud regulaarselt treenida. 
 
Spordiklubi Forte moodustati 1997.a. oktoobris. Spordiklubi moodustati Jõgeva linna ja 
valla ühistegevusena ning see on Siimusti Spordiklubi (asutatud 1991.a.) õigusjärglane. Klubi 
ühendab endas treenijaid nii Jõgeva linnast kui ka vallast. Põhilisteks spordialadeks on 
korvpall ja aeroobika. Tegevus toimub mõlema omavalitsuse spordibaasides ja -väljakutel. 
Algust tehti soome pesapalli harrastamisega. Tõsise treeningtööga jõuti neljal aastal Eesti 
meistrivõistlustel medalivõiduni. Hiljem, oluliselt ka olude sunnil, lisandusid korvpall ja 
aeroobika. Pesapalliharrastus on jäänud nüüdseks ainult treeningute osaks. Klubi korraldab 
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rahvusvahelisi ja vabariiklikke üritusi: Jõgeva Kevadjooks, Jõgeva Tervisekäimine, 
Kuremaa/Stigmar Cup, Kuremaa Spring Cup (endine Forte Karikas). Nendel üritustel on 
osalejaid olnud alati arvukalt: Kõige rohkemaarvulisem on kevadjooks, kus on osalenud üle 
400 jooksusõbra. Spordiklubi Forte on Jõgeva maakonnas noorte- ning tervisesporti edukalt 
koordineeriv klubi. 
 
MTÜ Spordiklubi Illi alustas oma tegevust 2006.a. Põhikirjajärgsete eesmärkide 
saavutamiseks toetatakse Aarne Ermlini maletreeninguid Jõgeval. Viiakse läbi Otto Erimaa 
mälestusvõistlused kergejõustikus, jüriööjooksu Kärde-Vaimastvere, Jõgeva AVRO 
maleturniiri, vastlapäeva Kärde mäel, jalgpalli siseturniiri iga aasta veebruaris ja välisturniiri 
septembris. Uue üritusena toimus Paduvere tenniseturniir. Traditsiooniliselt  korraldatakse 
piirkonna jaanipidu koos sportliku tegevusega Paduveres. Jätkata kergejõustiku, jalgpalli, 
võrkpalli, korvpalli ja maletreeningute korraldamist ja organiseerimist. 
 
Spordiklubi Tähe asutati 12. oktoobril 1995.a. Tänaseks on Tähest saanud tunnustatud 
spordiklubi nii Eestis kui ka kaugemal. Tänu eduka tegutsemise tulemuslikkusele on klubi 
liikmeskond aastatega pidevalt kasvanud. Käesoleval ajal on spordiklubi Tähel 121 liiget. 
Klubil on esindusmeeskond, kes osaleb saalihokis nii Eesti kui ka Läti meistrivõistlustel 
meistriliigas. Klubi on esindatud ka Eesti meistrivõistlustel esiliigas, samuti veel naiskonnaga 
ning nelja võistkonnaga noorte võistlustel. Spordiklubil on noorte treeningrühmad nii poistele 
kui ka tüdrukutele. On loodud sõprussidemeid mitmete saalihokiklubidega Soomes ja Lätis. 
Igal aastal korraldab Spordiklubi Tähe rahvusvahelist saalihokiturniiri Jõgeva Karikas. 
Suureks tunnustuseks on klubi kasvandiku Rein Kivi mängima jõudmine Soome kõrgliigasse 
Tapalinan Erä võistkonda. Esindusmeeskond on kaheksakordne eesti meister ja üheksakordne 
karikavõitja. 
 
Ramm, Jõgeva raskejõustikuklubi loodi 1989 aastal eesmärgiga raskejõustikualade 
arendamiseks Jõgeva piirkonnas. Treeningud toimuvad Jõgeva spordikeskuses Virtus. Klubis 
treenivad lapsed ja noored kolmes erinevas treeningrühmas ja Eesti meistrivõistluste medaleid 
on saavutatud kreeka-rooma maadluses ning sumomaadluses. Spordiklubi korraldab Piiri 
pargi seeriajooksu võistlust ja Vooremaa maadlusturniiri noortele. Käsi pannakse külge ka 
Jõgeva tervisepäevade korraldamisele. 
  
Spordiklubi Jõgeva Noorus-96 moodustati 1996.a. augustis. Spordiklubi moodustati Jõgeva 
linna ja valla ühistegevusena ning see on Jõgeva rajooni LNSK ja LNK(Jõgeva Laste ja 
Noorte Keskus) jalgpalli- ja jäähokiosakonna järglane. Klubi ühendab endas treenijaid nii 
Jõgeva linnast kui ka vallast. Klubis on 2012. aasta seisuga 94 liiget. Noori on 72 (neist 14 
tütarlast) ja 22 on täiskasvanud. Põhiliseks spordialaks on jalgpall. Tegevus toimub mõlema 
omavalitsuse spordibaasides ja -väljakutel. Klubi osaleb pidevalt Eesti meistrivõistlustel 
jalgpallis. Täiskasvanud mängivad III liigas (2011 savutasime II koha), noored B- ja D-
vanuseklassides, neiud mängivad Naiste Rahvaliigas.  Klubi korraldab maakondlikke ja 
vabariiklikke üritusi: Jõgevamaa Noorte MV jalgpallis ja kümme aastat Noorus CUPi. Nendel 
üritustel on osalejaid olnud alati arvukalt: Noorus CUP 2011-st võttis osa 160 jalgpallurit. 
Jõgeva SK Noorus-96 teeb pidevalt koostööd teiste klubidega: SK Illi, SK Tähe ja JK 
Põltsamaa Sport.  
 
MTÜ Laiusemäe Arenduskeskus on asutatud 2002. aasta detsembris eesmärgiga aidata 
kaasa Laiuse piirkonna mitmekülgsele ja tasakaalustatud arengule. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ühing algatab ja viib läbi Laiusemäe puhkeala arendus- ja planeerimisprojekte 
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ning reklaami- ja turundusprojekte, samuti algatab ja korraldab infrastruktuuri-, spordi- ja 
meelelahutuslike rajatiste ehitamist ning koordineerib ala kasutamist. 
 
Spordihooned/rajatised  
 
Kuremaa Tervisekeskuses on võimalik tegeleda ujumise, pallimängude, sisekergejõustiku, 
tõstmise, maadluse, lauamängude ja suusatamisega. Spordirajatistest kuuluvad tervisekeskuse 
juurde siseujula, võimla ja suusarajad. Siseujulas on kaks basseini (mõõtmed 4x25 m ja 
6x10 m), solaarium, konverentsiruum, baar, dušširuumid koos leiliruumiga, peresaun, 
aurusaun, kaminaruum saunaga, massaažikabinet. Ujulas on vajalik basseiniruumi vastavusse 
viimine uute tervisekaitsenõuetega; veeprotseduuride (mullivannid, jugaduššid jms) ruumi 
väljaehitamine. 
Võimlakompleksis on olemas renoveeritud pallimängude saal (18x30x7 m), kaasaegse 
sisustusega jõusaal ja dušširuumid koos riietusruumidega. Vajalik välisväljakute rajamine 
(jalg-, korv- ja võrkpalli välisväljakud, tenniseväljakud (2 tk)).Tervisekeskuse juurde 
kuuluvad suusarajad Laiuse metsas (pikkus 5 km, laius 5 m). Tervisekeskuses töötab 
suusalaenutus. Rajad vajavad ülesõidusildasid ning saepururada. Lisaatraktsioonina on 
planeeritud 10 km matkaraja kujundamine Kivijärve järveni. 
 
Kuremaa supelrannas on paadi- ja ujumissild, liutee, kiiged, kangid, sõudepaadid, 
vesijalgratas ning rannahoone.  
 
Kassinurme terviserajad võimaldavad tegeleda tervisespordiga, sh kepikõnd, jooks ja 
jalgrattasõit, suusatamine. 
 
Laiuse Põhikoolil on olemas võimla mõõtmetega 14x27x6 m ja staadion, millel on 400 m 
asfaltkattega ringrada. Põhikooli spordirajatistes on võimalik tegeleda erinevate pallimängude 
ja kergejõustikuga. 
 
Kiigemetsa Koolil on olemas võimla (18x36x8 m). Tegeletakse pallimängude ja 
sisekergejõustikuga.  
 
Vaimastvere Koolil on olemas korralik võimla mõõtmetega (15x28x6,35 m). Kooli juurde on 
vajalik rajada spordiväljak. 
 
Välisväljakute olemasolust annab ülevaate tabel 32.. Lähitulevikus on vajalik osade väljakute 
katete ja spordivahendite uuendamine. 

Tabel 36. Jõgeva valla spordi välisväljakud asukohati 

 Jalgpalli-
väljak 

Jalgpalli-
plats 

Korvpalli-
väljak 

Võrkpalli-
väljak 

Tennise-
väljak 

Jõgeva alevik      
Siimusti      
Laiuse      
Vaimastvere      
Kuremaa      
Paduvere      
Kassinurme      
Tooma      
Kärde      
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On olemas ka Linnamäe krossirada, mida haldab MTÜ Linnamäe Krossiklubi ja kus on 
võimalik korraldada tasemel motokrosse.  
 
2.4.3 Hinnang valdkonnale: Kultuur, sport, turism ja puhkemajandus 

SELTSID JA KLUBILINE LIIKUMINE 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Aktiivsete kultuuriseltside olemasolu  Kultuuriasutuste ja palgaliste 
kultuuritöötajate puudumine 

Noorte suurem kaasamine 
kultuuritegevusse 

Kultuuritraditsioonid, traditsioonilised 
sündmused/tegevused 

Piirkondadevaheline konkureerimine 
koostöö asemel 

Külakeskuste väljaarendamine, 
külaseltside loomise toetamine 

On olemas tegijad ja eestvedajad Tegijate ülekoormatus ja vähesed 
ressursid 

Kiigeplatside, külaplatside rajamine 

Vallavalitsuse stabiilne valdkonna 
toetus 

Tegevuste tase piirkonniti väga 
ebaühtlane, oskustega juhendajate 
puudumine 

Piirkondadesse palgaliste huvijuhtide, 
ringijuhtide töölevõtmine 

 Takistav bürokraatia projektide 
kirjutamisel 

Kogukonnatunde tekitamine ja  
alalhoidmine 

RAAMATUKOGUD 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Kõigil piirkondadel olemas korralikud 
raamatukogud  

Siimusti raamatukogus töökoormus ühe 
töötaja kohta liiga suur, mis sageli ei 
võimalda tegeleda külastajaga vajaliku 
põhjalikkusega  

Raamatukogude riist- ja tarkvara 
uuendamine 

Raamatukogud on kujunenud 
kogukonna kokkusaamiskohtadeks 

Vähene riigipoolne toetus kogude 
täiendamisele 

Töötajate palga tõstmine 

Raamatukogudes toimub mitmekesine 
tegevus 

 Töötajate vähene motiveeritus, 
väikesed töötasud  

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

MUUSEUMID 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Omapära ja kohamentaliteeti omavad 
muuseumid 

Vallamuuseumi puudumine Vallamuuseumi loomine  

  
Siimusti Savikaupade muuseumi töö 
peatamine 

Siimusti Savikaupade muuseumi töö 
taaskäivitamine 

  
Vähene võimekus leida 
lisarahastusallikaid 

J. Reimanni kogu eksponeerimine 

    

Muuseumi töötajate 
projektikirjutamise- ja juhtimisalane 
koolitamine 

SPORT 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Spordiseltside ja -klubide olemasolu  Palgaliste treenerite puudumine ja  
vastavate tegijate ülekoormatus 

Spordiväljakute väljaehitamine 
Kuremaale ja Vaimastverre 

Piirkonniti väga mitmekesine ja 
aktiivne sporditegevus 

Spordirajatistesse ei jõuta finantseerida 
ning raskused nende haldamisel ja 
hooldamisel 

Koostöövõrgustike loomine 
vallasiseselt ja väljaspool valda 
tegutsevate organisatsioonidega 

Sporditraditsioonid, traditsioonilised 
üritused/tegevused 

Sporditegevuse alafinantseerimine Terviseradade, matkaradade, 
suusaradade arendamine ja 
korrastamine 
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Vallavalitsuse stabiilne toetus ja soosiv 
suhtumine 

Tegevuste tase piirkonniti väga 
ebaühtlane 

Ujumiskohtade väljaarendamine ja 
hooldus 

Erinevate spordialade harrastamiseks 
tingimused olemas 

Vähene suutlikkus lisarahastusallikate 
leidmisel 

Küladesse mängu- ja spordiväljakute 
rajamine 

Hea välis- ja siserajatiste võrgustik   Tervislike eluviiside juurutamine ja 
propageerimine 

Kuremaa tervisespordikompleksi 
olemasolu    
Linnamäe Krossiraja olemasolu     
Regulaarsed spordilaagrid     
Tegus spordinõukogu     

 KÜLALIIKUMINE  
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Kasvav kohalik initsiatiiv Töö on tasustamata Külaliikumise väljakujundamise 
toetamine 

Vallas on olemas häid näiteid 
külaaktiividest 

Omavahelised hõõrdumised suhetes 
ning paiguti küladevaheline ebaterve 
konkurents 

Külade arengukavade koostamise 
nõustamine ja toetamine 

  
 Külavanemate külaseltside eestvedajate 

ning liikmete koolitus 

  
 Külavanemate ja vallavalitsuse 

suhtluse tihendamine 

 
 
2.5 Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, korrakaitse ja turvalisus 
 
Muutused vallarahva elulaadis ja väärtustes suurendavad nõudlust inimeste põhivajaduste 
paremaks ning ühtlasemaks tagamiseks. Kõikide isikute võrdne kohtlemine tagab nende 
võrdsed võimalused osaleda sotsiaal-, majandus- ja kultuurielus. 
 
2.5.1 Jõgeva valla sotsiaalhoolekandesüsteem 
 
Jõgeva valla sotsiaalhoolekande korraldamine on sotsiaalosakonna haldusalas. Jõgeva valla 
sotsiaalhoolekande eesmärk on kindlustada koos teiste eluvaldkondadega sotsiaalala 
igakülgne areng, tagada teenuste kättesaadavus ja nende kõrge kvaliteet, arendada teenuseid ja 
töökeskkonda ning koolitada töötajaid.  
 
Osakonna ülesanneteks on Jõgeva valla elanike elukvaliteedi ning nende ühiskonnas 
toimetuleku ja osalemisvõime paranemisele kaasaaitamine, riiklike sotsiaalhoolekande 
programmide täitmise ja läbiviimise korraldamine, hoolekande töö koordineerimine, puuetega 
isikute sotsiaalhoolekanne, hoolduse korraldamine, järelvalve teostamine hooldaja tegevuse 
üle, eestkoste korraldamine ning eestkosteasutuste töö tagamine. 
 
Valla sotsiaalhoolekande paremaks korraldamiseks on vallavolikogu juurde loodud  sotsiaal-, 
tervishoiu- ja korrakaitsekomisjon. Jõgeva Vallavalitsuse juures töötab laste hoolekande 
komisjon ja Jõgeva valla tervisenõukogu. 
 
Sotsiaalosakonna tööd koordineerib sotsiaaltöö peaspetsialist, kelle ülesandeks on tagada 
sotsiaalhoolekande korraldamine ja sotsiaalosakonna tulemuslik töö Jõgeva vallas. 
Sotsiaalhoolekande avatuse ja kliendisõbralikkuse arendamisel, hoolekande arendustegevuse 
ja andmehalduse korraldamisel ning juhtumikeskse lähenemise rakendamisel on aluseks 
riiklikud hoolekande regulatsioonid. Vallas töötavad sotsiaaltöö peaspetsialist ja spetsialist 
ning lastekaitse vanemspetsialist. 
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Jõgeva valla sotsiaalhoolekande korraldamisel on seatud eesmärgiks vallaelanike 
teenindamine võimalikult lähedal nende elukohale. Selleks on erinevates valla piirkondades 
loodud sotsiaalhooldustöötaja vastuvõturuum (Kuremaa, Laiuse, Jõgeva alevik, Kassinurme, 
Vaimastvere ja Siimusti) klientide paremaks teenindamiseks. Sotsiaalhooldustöötajate 
vastuvõturuumid paiknevad vallale kuuluvatel pindadel, aga ruumid vajavad kaasajastamist ja 
remonti.  
 
Piirkonna sotsiaalhooldustöötajad pakuvad alljärgnevaid teenuseid: teostab vastuvõttu ja 
nõustab sotsiaalhooldus ja -abi alastes küsimustes, aitab vajadusel toetuse saamiseks 
dokumentide vormistamisel, osutab vajadusel kõrvalabi ja tugiteenuseid ning abistab üksikuid 
vanureid ja puudega inimesi harjumuspärases keskkonnas eluga toimetulekul. Lisaks peab 
arvestust ja tegelevad piirkonnas elavate üksikute pensionäride, puuetega inimeste, töötute, 
paljulapseliste perede, kinnipidamiskohast vabanenute, kõrvalabi ja sotsiaaltoetusi vajavate 
inimeste ning vanemliku hoolitsuseta laste ja koolikohustust mittetäitvate laste üle. Kui isik 
vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis hõlmab ka 
sotsiaalteenuse või -toetuse määramise vajadust, kasutatakse abi osutamisel 
juhtumikorralduse põhimõtet.  
 
Alates aastast 2008 sätestab sotsiaalhoolekande seadus abi osutamise juhtumikorralduse 
põhimõttel, mille raames koostatakse juhtumiplaan. Juhtumiplaan on kirjalik dokument, mis 
koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja tema probleemide lahendamist käsitlevast 
tegevuskavast ning plaani allkirjastavad kohaliku omavalitsusüksuse sotsiaalvaldkonnaga 
tegelev ametnik ja isik, kellele juhtumiplaan on koostatud. Seadusest tulenevalt on vaja 
juhtumikorralduse meetodi ja juhtumikorraldaja rakendamiseks leida võimalused Jõgeva 
vallas. 
 
2.5.2 Sotsiaalhoolekanne 
 
Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, 
kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku 
sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. Ülesannete 
täitmiseks teostab kliendile sotsiaalnõustamist ja jõustamist, korraldab sotsiaalosakond 
sotsiaalteenuste osutamist, määrab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetusi, teeb lastekaitsetööd, 
tegutseb juriidilise eestkostjana ja eestkosteasutusena, valmistab ette ja esitab kinnitamiseks 
sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide projekte. 
 
Sotsiaaltoetused ja –teenused 
 
Sotsiaaltöö on isikule vajaliku teabe andmine ehk sotsiaalnõustamine - probleemidele 
lahenduste leidmisele kaasaaitamine, samuti elus ette tulevate raskuste ja keeruliste 
olukordade vältimine ja ennetamine. Sotsiaaltöö on eelarve vahendite piires teenuste 
organiseerimine, toetuste ja teenuste määramine. Jõgeva vald pakub vallaelanikele 
sotsiaalteenuseid nagu sotsiaalnõustamine, koduteenused, hooldamine perekonnas, 
sotsiaalsete erivajadustega inimestele suunatud muu abi, hoolduse korraldamine, 
ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamine, psühholoogiline ja juriidiline nõustamine ning 
isikule eestkoste korraldamine ja vajadusel juriidilise eestkostja ülesannete täitmine. 
 
Vajalik on vastu võtta sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja loetelu, kui eraldatakse valla 
eelarvest piisavad vahendid teenuste osutamiseks või ostmiseks. Mõistlik on teenustele 
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rakendada isikute omaosalust ja laekuvad rahalised vahendid suunata sotsiaalteenuste 
korraldamiseks ja parendamiseks. Käesoleval ajal on puudus sotsiaalteenuste pakkujatest ja 
rahalistest vahenditest. 
 
 
Järgnevatest tabelitest saab ülevaate Jõgeva valla poolt makstavatest sotsiaaltoetustest, 
sotsiaaltoetuse saajatest ning sotsiaaltoetuse mahtudest.  
 

Tabel 37. Toimetulekutoetuste arv ja maht  Jõgeva vallas aastatel 2008-2012 

Aasta 2008 kr 2009 kr 2010 kr 2011 euro 2012 euro      
prognoos 

Toimetulekutoetuse 
summa 

412 806 370525 359595 18246,61 20552,23 

Taotluste arv 333 228 190 114  

Toetust saanud 
perede arv 

138 144 185 113  

 
Toimetulekutoetuse arvu on vähendanud seadusemuudatused, nagu töötasu alammäära, 
pensionite ja peretoetuse tõus ning piirnormide kehtestamine alalise eluruumi alalistele 
kuludele.  
 
 
Tabel 38. Toimetulekutoetust saanud perede jaotus Jõgeva vallas aastatel 2008-2011 
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2008 138 23 0 0 0 91 54 64 45 54 14 10 
2009 144 12 0 0 0 110 58 27 16 58 12 10 
2010 185 19 1 0 0 137 98 93 71 98 13 16 
2011 113 11 0 0 0 89 72 63 54 72 17 6 

 
Aastate lõikes on rahuldatud taotlusi kõige enam tööd mitteomavatel isikutega peredel, kellele 
järgnevad lastega pered. Kuna üks ja sama pere võib kuuluda mitmesse erinevasse peretüüpi, 
siis võib järeldada, et paljudes lastega peredes on vähemalt üks pereliige töötu.  
 
 
 
Tabel 39. Toimetulekutoetust saanud pereliikmete arv sotsiaalse seisundi järgi Jõgeva vallas 2008-2011 
 
Aasta 2008 2009 2010 2011 

Pereliikmete arv kokku 138 144 185 113 

N
ei

st
 

Koolieelikuid 16 18 42 30 
Õpilasi 38 40 56 42 
üliõpilasi ja nendega 
võrdsustatud isikuid 

0 0 0 0 

töötajaid (va. pensionärid) 9 7 10 4 
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tööotsijaid, töötuid, pikaajalisi 
töötuid 

34 48 35 3 

Koduseid 8 9 7 17 
Pensionäre 23 12 19 11 
Muid 10 10 16 6 

 
 
Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine toimub valla sotsiaalosakonna kaudu vastavalt 
sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud korrale. Vallal on võimalik sekkuda 
toimetulekutoetuse määramise ja maksmise tingimustesse kaudselt, juhindudes samuti 
sotsiaalhoolekande seadusest. Jõgeva vallavalitsuses toimub toimetulekutoetuse arvestamine 
Jõgeva Vallavolikogu määruste alusel, milledega on kehtestatud üüri ja kulude piirmäärad 
ning makstavate toetuste määrad. Toimetulekutoetuse taotlejate arv sõltub üldisest 
majanduslikust olukorrast, kui majanduslik olukord halveneb, siis on toetuse taotlejad 
rohkem. Kui majanduslik olukord paraneb, siis toimetulekutoetuste taotlejate arv väheneb. 
Toetuste taotlejate arvu vähendab ka väljaränne piirkondadesse, kus töötamise võimalused 
suuremad. 
 
Toimetulekuraskustega tööealiste hoolekanne 
 
Toimetulekuraskustes tööealistega seotud sotsiaalhoolekande alane tegevus on suunatud 
põhiliselt abivajajatele minimaalse sissetuleku tagamisele ning nende iseseisva toimetuleku ja 
tööga hõivatuse toetamisele. Valdkonda reguleerivateks seadusteks on sotsiaalhoolekande 
seadus, tööturuteenuste- ja toetuste seadus, ravikindlustuseseadus jm seonduvad 
seadusandlikud aktid.  
 
Toimetulekuraskustega tööealiste sotsiaalhoolekande sihtrühmad on: vähekindlustatud isikud; 
töötud ja pikaajaliselt töötud; erand- ja kriisiolukorras inimesed; ravikindlustuseta isikud; 
düssotsiaalse käitumisega isikud (sh kodutud ja kinnipidamiskohtadest vabanenud); 
sõltuvusprobleemidega isikud. Põhiliseks tööealiste täiskasvanute toimetulematuse põhjuseks 
ja ka mitmete inimeste toimetulekut mõjutavate probleemide (alkoholism, narkomaania jt) 
tagajärjeks on töötus.  
 
 
Tabel 40. Jõgeva valla töötute osalemine tööharjutusteenusel valla töötubades  2008-2012 
 

Aasta 
Aasta 
algus Aasta lõpp 

2008 78 106 

2009 151 195 

2010 197 129 

2011 142 115 

31.03.2012 128  
 
Juhtumipõhise lähenemise rakendamisel töötute tööle rakendamisel on Jõgeva valla 
peamiseks koostööpartneriks Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond. Koostöös MTÜ 
Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskusega aastal 2005 sisustati töötoad vallamajas 
tööharjutuse tegemiseks ja töötuid juhendasid kaks töötubade juhendajat. Aastast 2011 
tehakse koostööd MTÜ Jõgevamaa Tugikeskusega tugiisikuteenuse rakendamisel töötutele, 
kui nad osalevad tööharjutusel. 
 



 Jõgeva valla arengukava 

 64

Alates 2002.a. lasub omavalitsusel kohustus osutada vältimatut sotsiaalabi valla territooriumil 
asuvatele piisavate elatusvahenditeta isikutele. Kinnipidamiskohast vabanenutele ja teistele 
sotsiaalabi vajavatele isikutele osutatakse sotsiaalteenuseid vastavalt vajadustele.  
 
 
 
Eakate hoolekanne 
 
Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele on omavalitsuse ülesanne kaasa aidata eakate 
toimetulekule neile harjumuspärases keskkonnas teiste inimestega võrdväärseks eluks, sh 
tagada osutatavate teenuste kohta informatsiooni kättesaadavus ning luua võimalused 
sotsiaalteenuste kasutamiseks, suhtlemiseks ja huvitegevuseks, samuti tagada ööpäevaringsel 
hooldusteenusel viibivate isikute turvalisus, iseseisvus, nende eraelu austamine ja võimalus 
osaleda nende elukeskkonda ja tulevikku puudutavate otsuste tegemisel.  
 
 
Tabel 41. Riikliku pensioni saajad Jõgeva vallas aastatel 2008-2012 
 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 
Töövõimetuspension 428 435 412  393  376  

Vanaduspension 1045 1127 1066 1081 1050  

Kokku 1473 1562 1478  1474  1426  

 
 
Jõgeva vallal puudub oma hooldekandeasutus. 2008.a alguses oli ööpäevaringsel 
hooldusteenusel 20 inimest ja läbi aastate on keskmiselt sama arv inimesi teenusel. 
Toimetulekuprobleemid on suuremad eakatel, kes elavad üksinda või eakatest koosnevates 
leibkondades. Piirkondade sotsiaalhooldustöötajad teostavad vajadusel avahooldust ja 
pakuvad koduteenuseid eakatele ja puuetega inimestele. Teenuste osutamine kodutingimustes 
on odavam kui ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutustes, lähtutakse inimesest ja säilib 
abivajajale harjumuspärane keskkond. Eakat inimest ei aita rahaline abi, kui ta tegelikult 
vajab kõrvalabi oma igapäevaeluga seotud toimetustes. 
 
 
Puuetega inimeste hoolekanne 
 
Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele peab kohalik omavalitsus puuetega inimestele 
võrdsete võimaluste tagamiseks, nende aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus ja iseseisvaks 
toimetulekuks looma võimalused puudest tingitud takistuste vähendamiseks või 
kõrvaldamiseks ravi, rehabilitatsiooni, õpetuse ja tõlketeenusega, looma koostöös pädevate 
riigiorganitega võimalused puuetega inimeste konkurentsivõimet tõstvaks kutseõpetuseks, 
sobitama koostöös pädevate riigiorganitega töökohti ja looma rakenduskeskusi, korraldama 
sotsiaaltransporti, tagama puuetega inimestele juurdepääsu üldkasutatavatesse hoonetesse, 
määrama vajadusel tugiisiku või isikliku abistaja ja korraldama eestkostet või seadma 
hoolduse.  
 
Aastast 2012 lõpetati sotsiaaltranspordi osutamine valla bussiga abivajajatele ja vajadusel 
tuleb sotsiaaltransporditeenus klientidele sisse osta. Kuna sotsiaaltransport on väga kulukas ja 
teenuse pakkujaid on vähe, siis sellega halvenes valla elanike olukord. 
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Jõgevamaal on SA Jõgeva Haigla ja Kiigemetsa Kool registreeritud rehabilitatsiooniteenuse 
osutajana majandustegevuse registris majandustegevuse registri seaduse tähenduses – 
rehabilitatsiooniteenuse osutamist puuetega inimestele finantseeritakse riigieelarvest 
sotsiaalkindlustusameti eelarve kaudu. Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ja valla 
puuetega inimeste vajadusele aitab omavalitsus inimesi rehabilitatsiooniteenustele koostöös 
Tartu Pensioniameti Jõgeva osakonnaga. 
 
Osutatavate sotsiaalteenuste soovituslikud kirjeldused on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi 
koduleheküljel ja tehniliste abivahendite soodustingimustel varustamise kord Jõgeva 
Maavalitsuse koduleheküljel. Jõgeva vald on kaasfinantseerinud puuetega inimeste 
omaosalust kallimate tehniliste abivahendite soetamisel või laenutamisel. 
 
Tabel 42. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saajad Jõgeva vallas aastatel 2008-2012 
 

Aasta 

2008 2009   2010   2011   2012   

Lapsed 
Täiskas 
vanud Lapsed 

Täiskas 
vanud Lapsed 

Täiskas 
vanud Lapsed 

Täiskas 
vanud Lapsed 

Täiskas 
vanud 

Keskmine 13 234 15 277 15 292 19 298 13 328 

Raske 8 451 8 502 14 483 23 485 28 492 

Sügav 0 82 0 91 1 92 2 76 2 64 

Kokku 788    893   897   903   927  

 
Vallas puuetega inimeste arv järjepidevalt kasvab, sh ka puuetega laste arv. Alates aprillist 
2005 andis Sotsiaalkindlustusamet täiskasvanute hooldajatoetuse maksmise kohustuse 
kohalikele omavalitsustele. 2008.a alguseks oli Jõgeva vallas 100 hooldatavat, kellest 39 olid 
sügava ja 61 raske puudega inimest. Hooldajaid oli kokku 76, kellest tööealisi 6 inimest. 
Teenuse maksumus moodustas valla eelarvest 354,4 tuhat krooni, lisaks sotsiaalmaksu 
tasumine kogusummas 64 020 krooni. 2012.a aluseks on 69 hooldatavat, kellest 22 on sügava 
ja 47 raske puudega inimest, hooldajaid kokku 68 ja sotsiaalmaksu tasutakse 3 hooldaja eest. 
Kuna seadusest tulenevalt on abivajavate inimeste aitamise kohustus pereliikmetel, siis 
perekonnad abistavad üldjuhul oma pereliikmeid tasu saamata ja on vähenenud valla eelarvest 
hooldajatoetuse maksmine. 
 
Eestkoste korraldamist, tahtest olenematut ravi korraldamist ja tahtevastast suunamist 
erihooldusteenusele saab taotleda ainult kohtu kaudu ja kohtumääruse alusel. Kui 2008.a 
alguses oli Jõgeva vallas eestkostetavaid täisealisi 10 inimest, siis 2012.a on juba 
eestkostetavaid 20 täisealist ja kohtus on mitu samalaadset protsessi pooleli. Eestkostetavate, 
ravi vajavate isikute ja erihooldusteenustele suunatavate isikute arvu suurenemine on tingitud 
erinevate seaduste muudatustest, millega on pandud omavalitsustele suuremad kohustused ja 
seega on märgatavalt tõusnud ka sotsiaaltöötajate töökoormus. Igast eestkostet vajavast 
inimesest võib teatada notar, kohtunik, ametnik jm, aga eestkostjaks olemast omavalitsus 
keelduda ei saa. Kui varem said puuetega inimesed viibida erihooldusteenusel ilma eestkostet 
seadmata, siis käesoleval ajal tuleb ka neile eestkostja määrata kohtu kaudu. Eestkoste 
korraldamisel tehakse koostööd OÜ-ga Madal ja Partnerid ning MTÜ-ga Eesti 
Eestkostekorraldus. 
 
Vallas on parema sotsiaalteenuse ja hoolduse korraldamiseks läbi viidud puudega inimeste 
vajaduste kaardistamine. Puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamist ja nende vajadustest 
tuleneva hoolduse korraldamist nende elujärje parandamiseks teevad piirkondade 
sotsiaalhooldustöötajad. 
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Valla eelarvest on ühekordsete toetuste kaudu aidatud puudega inimestele korraldada 
sotsiaaltransporti, rehabilitatsiooniteenusele saamist, invavahendite soetamist ja kallite 
ravimite ostmist. Tihe koostöö on MTÜ-ga Jõgevamaa Tugikeskus ja Jõgevamaa Puuetega 
Inimeste Koda, et nõustada puuetega inimesi ja nende pereliikmeid ning pakkuda 
tugiisikuteenust. Ka puuetega inimeste ühistegevust  koordineerib Jõgevamaa Puuetega 
Inimeste Koda, kuhu  vabatahtlikkuse alusel on koondunud 10 liikmesorganisatsiooni ning 
puudespetsiifiliselt on võimalik osaleda laste ja täiskasvanute erinevatel üritustel. 
 
Riiklike sotsiaalteenuste kaugenemine ja teenuste kallinemine ning elanike ootused ja üha 
kasvavad vajadused on sageli suuremad, kui vallal on võimalik oma elanike sotsiaalteenuste 
eest maksta, mis seab valla eelarve üha kasvava surve alla. 
 
Laste ja lastega perede hoolekanne 
 
Eestis on perekonnaseaduse kohaselt laste kasvatamine ja nende eest hoolitsemine vanemate 
õigus ja kohustus. Laps ehk alaealine on seadusandluse mõistes kuni 18-aastane isik. Jõgeva 
vallavalitsus kohaliku omavalitsusorganina toimib valla elanikeregistrisse kantud laste suhtes 
kui alaealise eestkosteasutus ning juhul, kui laps jääb mingil põhjusel ilma vanemlikust 
hoolitsusest, korraldab tema hoolekande vallavalitsuse sotsiaalosakond. 
 
Jõgeva vallas töötab laste hoolekande komisjon, mis on moodustatud vallavalitsuse juurde 
lastega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjon koosneb erinevate valdkondade 
spetsialistidest ja tegeleb laste tervishoiu, hariduse, töö, puhkuse, huvitegevuse ja hoolekande 
korraldamisega. Komisjoni eesmärk on abistada koole ja lastekaitse vanemspetsialisti ning 
ennetada probleemsete laste sattumist Alaealiste Komisjoni. 

Jõgeva Vallavalitsuse lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärgiks on laste seadusega tagatud 
õiguste kaitse ja kohustuste täitmise koordineerimine ning lapse kasvukeskkonna mõjutamine, 
sh lapsevanemate või hooldajate toetamine lapse õiguste ja heaolu tagamisel.  

Laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks 
vallavalitsus toetab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes seda koostöös perekonnaliikmete ja 
teiste isikutega ning asjaomaste asutustega; töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja 
kaitsvaid sotsiaalprogramme ja projekte; vajaduse korral määrab lapsele või last kasvatavale 
isikule tugiisiku; korraldab lapse eestkostet; aitab korraldada lapsendamist; korraldab lapse 
hooldamist perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu.  
 
Vallavalitsus annab lähtuvalt lapse huvidest arvamuse järgmiste toimingute puhul: vaidlused 
lapse elukoha üle; vaidlused lahus elavate vanemate lapsega suhtlemise ja lapse kasvatamisest 
osavõtu üle; vaidlused lapse ülalpidamise kohustuse üle; vaidlused vanema hooldusõiguse 
piiramiseks või õiguste äravõtmiseks; lapsendamise otsustamisel. Vallavalitsuse arvamus on 
vaja esitada kohtule, kui tehakse tehinguid alaealisele kuuluva varaga või muudetakse 
alaealise perekonnanime. Laste ja lastega perede hoolekandega on seotud mitmesugused 
toetused ja teenused. 
 
Tabel 43. Jõgeva valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused aastatel 2008-2011 
 
  2008   2009   2010   2011   
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Sünnitoetus 47 188000 39 21600 35 185000 44 14447 

1-aastase lapse toetus 26 26000 7 7000         

I klassi toetus 36 36000   66131 42 42000 30 21000 

Ühekordne toetus/kriisiabi 233 199862 130 139628 129 159985 82 6122,83 

Eestkostetoetus lastega peredele         12 24000 34 2210 

 
Aastast 2009 suurendati sünnitoetuse summat ja lõpetati 1-aastase lapse toetuse eraldi 
maksmine. Kuna vanemliku hoolitsuseta jäänud laste arv on suurenenud ja vallas on leidunud 
tublisid peresid, kes on vanemliku hoolituseta lapsed (9 last) võtnud oma perre ja taotlenud 
kohtu korras eestkostet alaealistele, siis aastast 2010 hakati toetama neid tublisid peresid 
toetuse maksmisega kord kvartalis. 
 
2008.a alguses oli Jõgeva vallas 30 paljulapselist peret, kus kasvas vähemalt neli alaealist last. 
Sealhulgas 23 neljalapselist, 7 viielapselist, 4 kuuelapselist ja 3 seitsmelapselist peret. 2012.a 
alguses oli vallas 19 paljulapselist peret, sh 13 neljalapselist, 5 viielapselist ja üks 
kuuelapseline pere. Paljulapseliste perede arv väheneb tasapisi, sest ühiskonna ootused lastele 
suurenevad, aga suurte perede majanduslikud võimalused vähenevad. Valla paljulapselistele 
peredele ja puuetega lastele on Jõgeva vallavalitsus igal aastal teinud jõulukingiks 
kommipakid. Ka on vald toetanud väikese sissetulekuga peresid, korraldades lastele laagrite 
tuusikuid, tasudes tuusikute eest valla eelarvest.  
 
Aastast 2008 toimub koostöö SA-ga Dharma, mille kaudu on koolitatud tugiisikud lastega 
peredele ja tugiisikuteenust osutatakse aastal 2012 MTÜ Jõgevamaa Tugikeskuse kaasabil 20 
perele. Samast aastast on SA Dharma igaaastaselt toetanud riskirühma peresid rahaliste 
toetuste eraldamisega ja materiaalse abi pakkumisega valla lastega peredele.  
 
Tähtis roll lapse arengus on veel ka huviharidusel ja –tegevusel, mida toetatakse osaliselt 
valla eelarvest. 
 
Lastekaitse spetsialisti töökoormus on suurenenud koolikohustust mitte täitvate alaealiste ja 
alaealiste õigusrikkujate osas ning pidevalt on suurenenud puuetega laste arv.  Lisaks on 
Jõgeva Vallavalitsus eestkostjaks üheteistkümnele vanemliku hoolitsuseta jäänud  lapsele, ka 
eestkostetavatega toimub igapäevane ja järjepidev töö.  
 
 
Siimusti alevikus tegutseb Siimusti Lastekodu Metsatareke, mis on Jõgeva Vallavalitsuse 
allasutus. 1993.a. loodi Siimustisse Jõgeva Vallavalitsuse korraldusel turvakodu, mis 
reorganiseeriti asenduskoduks 2000.a. Asenduskoduteenuse osutamiseks kasutatakse kahte 
maja, ühe peremaja nimi on “Silvi” ja Andrus Veerpalu olümpiakulla auks nimetatud uus 
peremaja “Andrus” valmis 2007.a. Käesoleval ajal pakub asenduskodu teenust 26 vanemliku 
hoolitsuseta lapsele ja noorele, sh 9 Jõgeva vallast pärit lapsele. Veel on kasvandikke 
Palamuse, Pajusi ja Põltsamaa vallast ning Jõgeva ja Põltsamaa linnast. Asenduskodu tegevus 
tugineb peremudelile. Perede tööd juhivad ja korraldavad perekasvatajad. Kasvandikel on 
võimalus valida ka usalduskasvataja, kellel on oluline roll lähisuhete ja kasvandike 
sotsiaalvõrgustiku kujundamisel. Viimastel aastatel on leitud tugipered lastele ja neil on head 
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suhted oma tugiperedega. Asenduskodul on palju toetajaid ja sõpru. Vabatahtlikena toetavad 
asenduskodu oma tööga või annetuse eraldamisega mitmed ettevõtted ja üksiktoetajad. 
 
Asenduskodu juhib direktor, 4 peres töötab 3 vanemkasvatajat, 3 kasvatajat, 1 
nooremkasvataja ja 4 abikasvatajat. Pearahapõhine rahastussüsteem ei võimalda kasvatusala 
töötajate arvu suurendada. Asenduskodu personali koosseisu kuuluvad veel sotsiaalpedagoog, 
kokk, perenaine-majahoidja ja meister (0,5 ametikohta). Turvakoduteenust pakutakse 
Jõgevamaa lastele vastavalt vajadusele. Turvakoduteenuse ruumid ja korraldus vajavad 
kaasajastamist, sest teenuse pakkumine ei või segada stabiilset elukorraldust 
asenduskoduteenuse peredes. 
 
Vajalik on pöörata tähelepanu preventiivsele tööle osutamaks vajalikku toetust ja abi lastele 
ning lastega perekondadele. Lisaks lastekaitse- ja sotsiaaltöötajale töötavad laste heaks ka 
koolid, lasteaiad, raviasutused, kolmanda sektori organisatsioonid ja politsei. Tuleks 
tõhustada koostööd kõigi nimetatute osapoolte vahel.  
 
Sotsiaalse kihistumise vähendamise peamised võimalused seisnevad võrdseid võimalusi 
pakkuvas haridussüsteemis ja tööturuteenuste ja -toetuste rakendamises, kus riskirühmadele 
pakutakse täiendavaid tugiteenuseid. Arendamist vajab teraapia lastega peredele ja 
lastepsühhiaatri teenuse osutamine. Samuti vajab laiendamist peresotsiaaltöö nii 
koostöövõrgustiku arendamisel, kui ka peresotsiaaltöötaja lastega peredele võimaldamisel.  
 
 
Sotsiaalvõrgustik ja koostöö  
 
Lahenduskeskse sotsiaaltöö puhul püütakse leida lahendusi olukordadele, mis tekitavad 
abivajaja elus antud hetkel probleeme. Võrgustikutöö eesmärgiks on võtta abivajaja 
probleemide lahendamiseks kasutusele kõik olemasolevad meetmed ja samal ajal kindlaks 
määrata need probleemid, mis takistavad olukorra parandamist. Lahendusvõimalused leitakse 
erinevate valdkondade koostöös abivajajaga või tema pereliikmetega.  
 
Jõgeva vald teeb koostööd Jõgeva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga 
asenduskodu ning puuetega inimestele abivahendite võimaldamisel ja sotsiaalvaldkonna 
rahastamise osas. Pidev koostöö toimub haridusasutustega, Vaimastvere õpilaskoduga. 
Samuti osaletakse ümarlaudade nõupidamistel, et kasutada saadud teadmisi oma 
igapäevatöös. Lisaks mainitutele teeb vald aktiivset koostööd ennetustegevuses ja noorte 
õigusrikkujate osas Lõuna Politseiprefektuuri Jõgeva Politseijaoskonnaga. 
 
MTÜ Omastekooldus on pakkunud koolitusi ja ühisüritusi kodus oma pereliikmeid 
hooldatavatele inimestele, kus on osalenud ka valla elanikud ja piirkondlikud 
sotsiaalhooldustöötajad. 
 
Samuti tehakse koostööd erinevate hooldusasutustega hooldust vajavate isikute 
institutsionaalsele hooldusele suunamise osas, sh sotsiaalkindlustusametiga 
erihooldusteenusele suunamisel. Pidev koostöö toimub AS Hoolekandeteenuste erinevate 
hoolekandeasutustega, kus viibivad erihooldusteenusele suunatud Jõgeva valla 
eestkostetavad. Ühistööna toimub pidevalt koostöö OÜ-ga Madal ja Partnerid juriidilise 
nõustamisteenuse pakkumisel inimestele ja vald oma eelarvest tasub teenuse eest. MTÜga 
Eesti Eestkostekorraldus jaotatakse eestkostega seonduvat töökoormust. 
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Vallal on toimiv koostöö Tartu Maakohtu Jõgeva Kohtumajaga ja 
kriminaalhooldusosakonnaga, mille raames tegeletakse klientide eestkostega seonduvaga,  
alaealiste kasvatus- ja hooldusküsimuste ning seadust rikkunud kodanike edasise toimetuleku 
ja elukäigu korraldamisega. Kohtutäituriga koostöös selgitatakse välja inimeste võlad, 
trahvisummad jm ning kliendi tasumise võimalusi, peetakse läbirääkimisi võlausaldajatega ja 
püütakse kliendiga koos leida parimaid võimalusi tekkinud olukordade lahendamisel. 
Vajadusel kasutatakse laste elatisraha välja nõudmisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite 
Koja abi.  
 
Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonnaga ja MTÜ Jõgevamaa Tugikeskusega koostöös 
püütakse aidata töötuid ja tegeletakse tööharjutuse võimaldamisega ning tugiisikuteenuse 
pakkumisega. Samuti on valla partneriteks sotsiaalvaldkonnas teised omavalitsused ja 
sõprusvallad ning ka mitteformaalsed abistajad: MTÜ Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse 
Nõustamiskeskus, SA Jõgeva Haigla Päevakeskus ja Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda. 
 
Tugiisikute koolitamine algas aastast 2008 koostöös SA Dharmaga ja samast aastast algas 
lastele ja lastega peredele tugiisikuteteenuse pakkumine MTÜ Jõgevamaa Tugikeskuse 
kaasabil. Aastal 2012 on tugiisik määratud 20 inimesele, mis soodustab perede iseseisvumist, 
abistab igapäeva toimetuleku suurendamist ja toetab pere püüdlusi. 
 
Igaaastane toiduabi väikse sissetulekuga peredele on toimunud Eesti Punase Risti Jõgeva 
Seltsi projekti kaasabil, toiduabi on peredesse kohale viinud piirkonna 
sotsiaalhooldustöötajad.  
 
Sotsiaalvaldkonnas suureneb pidevalt juriidiliste teadmiste ja oskuste vajadus seoses seaduste 
muutmistega, mis paneb kohalikele omavalitsustele kohustusi juurde abivajavate inimeste 
osas. Lisaks laieneb koostöövõrgustik, kellega tuleb koostööd teha erinevate sihtgruppide 
aitamisel. 
 
 
Sotsiaaleluruumid 
 
Sotsiaalhoolekande seadus sätestab, et kohalik omavalitsus on kohustatud andma eluruumi 
isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma 
perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks.  
 
Sotsiaaleluruumideks on välja ehitatud Kärde külas korterelamus neli korterit. Lisaks on 
abivajajatele tähtajaliselt välja üüritud 51 munitsipaalomandis olevat valla erinevates 
piirkondades asuvat korterit - Siimustis 8, Kuremaal 16, Kassinurmes 4, Jõgeva alevikus 11, 
Vägeval 5, Toomal 1, Laiusel 6 ning munitsipaalomandis maja Siimustis. Kõigis korterites ei 
ole elanikke, kuna osa kortereid vajavad remonti. 
 
2.5.3 Tervishoid ja terviseedendus 
Tervis on ühiskonnas väärtustatud nii üksikindiviidi, kogukonna kui ka riigi tasandil. Tervis 
on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss ning maksimaalne võimalik terviseseisund 
kuulub iga inimese põhiõiguste hulka. Igal inimesel peab olema võimalus teha tervislikke 
valikuid, mis on oluliseks eeltingimuseks kogu ühiskonna edukaks sotsiaalseks ja 
majanduslikuks arenguks. 
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Tervishoid 
 
Esmatasandi tervishoiuteenust pakuvad Jõgeva valla elanikele kaheksa perearsti. 
Perearstipunktid asuvad Vaimastveres, Kuremaal ja Laiusel ning Jõgeva linnas, kus on viis 
perearsti, kes teenindavad valla elanikke. Üks valla elanikke teenindav perearstipunkt töötab 
Palamuse vallas Kaareperes. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele on arstiabi tagatud 
koostöös perearstidega. Vald on oluliseks pidanud ka mittetöötavatele kodanikele arstiabi eest 
tasumise võimaldamist. 
 
SA Jõgeva Haigla osutab ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi. Võimalik on teha ka 
terviseuuringuid. Eriarstide vastuvõtt valla elanikele toimub nii SA Jõgeva Haiglas kui ka 
Tartu Ülikooli Kliinikumis. Eriarsti külastamised on seotud sotsiaaltranspordi vajadusega, mis 
vajab lahendamist, et inimesele vajalik eriarstiabi ei jääks saamata. 
 
Kiirabi teenuse kasutamine toimub läbi Tartu keskuse, mis alati ei ole kõige operatiivsem. 
Lähim apteek asub Jõgeva linnas. Lähim ööpäevaringselt avatud apteek on Tartus. 
Hambaraviteenust on võimalik saada Jõgeva linnast. 
 
Eesti Haigekassa Tartu osakonnaga suhtlemiseks vajalikke blankette väljastab sotsiaaltöötaja 
interneti väljatrükina ja samas nõustatakse kodanikke haigekassaga seonduvates küsimustes, 
kuna Jõgeval ei ole enam haigekassa osakonda. 
 
Eesti tervishoiu- ja hoolekandesüsteem toimivad teineteisest lahus, nende 
rahastamismehhanismid, teenuste osutajate omandivorm ja alluvus on erinevad ning see 
tekitab probleeme seal, kus mõlema süsteemi sihtgrupid kattuvad. Otstarbekas oleks 
sihtgruppi kuuluvatele isikutele teenuste osutamisel lähtuda isikute individuaalsetest ja 
hinnatud vajadustest, pakkudes talle kompleksset teenust, mis sisaldaks vastavalt 
individuaalsele programmile koostatud tervishoiu- ja hoolekandeteenuseid. Selline 
isikukeskne lähenemine eeldab aga valla tervishoiu- ja hoolekandeteenuste käsitlemist ühtses 
koordineeritud süsteemis. 
 
Terviseedendus  
 
Kogukondliku terviseedenduse põhimõtted väärtustavad terviseteadlikku elulaadi, mis ei 
ohusta enda ning teiste ühiskonnaliikmete elu. Kõik ühiskonnaliikmed osalevad aktiivselt 
oma tervise tugevdamisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel; inimese pikaealisuse ja 
kvaliteetse elu kindlustab tervist säilitava ja parendava elu-, töö- ja õpikeskkonna tagamine 
elanikele, haiguste ennetamine ning tervisekaitse alase tegevuse koordineeritus, tervise 
väärtustamisele ja tervislikele eluviisidele suunatud avaliku arvamuse kujundamine ning 
elanikele õigeaegse ja asjakohase arstiabi andmine. 
 
Valla terviseedendus sisaldab tervisekasvatusprogramme, ennetavaid meditsiiniteenuseid, 
omavalitsuse teenuseid, tervislikku ühiskonnapoliitikat ja keskkonna tervishoiumeetmeid. 
Jõgeva vallas on elanikele rajatud terviserajad ja loodud mitmekesised sportimisvõimalused.  
 
Kuna tervisedendus on ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline protsess, siis selle elluviimiseks on 
Jõgeva vallas loodud tervisenõukogu. Tervisenõukogu töö hõlmab mitte ainult üksikisiku 
oskuste ja teadmiste avardamisele suunatud tegevust, vaid ka sihte sotsiaalse 
looduskeskkonna ja majandamise tingimuste muutmisele, mis leevendavad negatiivseid 
tagajärgi nii indiviidi kui rahva tervisele. 
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Koostöös konsultatsiooni- ja koolituskeskusega Geomedia ning Jõgeva Vallavalitsuse 
tervisenõukoguga koostati aastal 2010 Jõgeva valla terviseprofiil. Terviseprofiil on 
tõenduspõhine ülevaade valla elukeskkonna ja vallas elavate inimeste tervislikust seisukorrast 
ning seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiili alusel seati eesmärgid vallarahva tervise 
edendamiseks ja koostati nendele eesmärkidele suunatud tegevuskava.  
 
2.5.4 Korrakaitse ja turvalisus 
 
Jõgeva vallas kindlustavad kodanike turvalisust Lõuna Politseiprefektuuri Jõgeva 
Politseijaoskond, Lõuna-Eesti Päästekeskuse Jõgevamaa Päästeosakond ja Kaitseliidu Jõgeva 
Malev. 
 
Vallas on üks konstaabel, kuid ühest inimesest nii suure territooriumiga vallale ei piisa. Üks 
lahendusi võiks olla munitsipaalpolitsei loomine. Viimastel aastatel on kuritegevus vallas 
vähenenud tänu sellele, et politseipatrullid on olnud pidevalt liikvel. Lisaks on tõhustunud ka 
naabrivalve ja kaasatud on rohkem abipolitseinikke. Vallavalitsus peaks toetama 
korrakaitsealast tegevust rahaliselt. 
 
Peamisteks valla ohuallikateks on järelvalveta majad ja valveta territooriumid. Riskiallikateks 
on raudteel kütusevagunid, samuti bensiinijaamad ja tööstused, kus tegeletakse 
saematerjaliga, mis on tuleohtlikud. 
 
Ennetustegevuse raames on vallas läbi viidud ja kavandatud ühisprojekte, et hoida ära 
kuritegevust ja lahendada konkreetseid ohutuse tagamisega seotud probleeme. Selleks viiakse 
läbi infopäevi, teavituskampaaniaid ja koolitusi, jagatakse praktilist selgitust politsei 
tegevusest ning aidatakse kaasa naabrivalve laienemisele vallas. Samuti tehakse aktiivset tööd 
riskirühmadega. 
 
2.5.5 Hinnang valdkonnale: Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, korrakaitse ja turvalisus 

SOTSIAALVALDKOND ÜLDISELT 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Valla sotsiaalteenused jõuavad 
abivajajani 

Pakutavate sotsiaalteenuste ja teenuste 
pakkujate vähesus 

Sotsiaalteenuste pakkumise 
laiendamine ja kaasajastamine 

Vallapoolsed sotsiaaltoetused ja -
teenused 

Õpitud abitus, raske tervislik olukord, 
toetustest elamine ja  motivatsiooni 
puudumine 

Juhtumikorraldusmeetodi rakendamine 
ja juhtumikorraldaja tööle võtmine 

Professionaalse sotsiaalteenuste 
igapäevane kättesaadavus 

Hajaasustusest tingitud 
transpordiprobleem 

Sotsiaalhooldustöötajate töökoormuse 
ühtlustamine, piirkondade 
ümberjaotamine vastavalt vajadusele 

Piirkonda tundvate, kogenud ja 
koolitatud sotsiaaltöötajate olemasolu 

 Madal töötasu ja puudulikud 
töötingimused 

Piirkondade sotsiaalhooldustöötajate 
vastuvõturuumide  korrastamine ja 
töötingimuste parendamine 

Tugev vallasisene süsteem ja pidev 
koostöö sotsiaaltöötajate ja ametnike 
vahel  

Pidevalt suurenev töökoormus, 
juriidiliste teadmiste vähesus ja 
sotsiaaltöötajate läbipõlemine 

Motivatsiooni tõstmine töötasu 
suurendamisega, erinevate 
täiendkoolitustel osalemine ning 
supervisiooni ja kovisiooni 
võimaldamine 

Laste ja lastega perede hoolekanne 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Lastekaitse ja noorsootöö spetsialistid 
vallas olemas 

Õpitud abituse edasi kandumine lastele Koostöö laiendamine võrgustikutööna 
ja peresotsiaaltöö arendamine ning 
peresotsiaaltöötaja tööle võtmine 

Siimusti Lastekodu Metsatareke Hooldusperede puudus Siimusti Lastekodu Metsatareke 
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olemasolu  töökorralduse parendamine ning  
turvakoduteenuse laiendamine ja 
kaasajastamine 

Lasteaedade, koolide ja õpilaskodu 
olemasolu piirkonnas 

Kriisikohtade puudumine õpilaskodus Ennetustöö mitmekesistamine ja 
võrgustikutöö tõhustamine 

Laste Hoolekande Komisjoni tegevus Koolikohustust mittetäitvad lapsed ja 
noored ja sõltuvusainete tarvitamine 
alaealiste seas 

Juhtumikorralduse arendamine ja 
infovahetuse tõhustamine, 
koostöövõrgustiku töö laiendamine 

Koolitatud tugiisikud ja 
tugiisikuteenuse pakkumine 
piirkondades  

Vanemate toimetuleku ja vanemlike 
oskuste puudulikkus, õpitud abitus 

Tugiisikuteenuse arendamine ja 
laiendamine, vanematele erinevate 
koolituste korraldamine 

Hea koostöö koolide ja perearstidega  Suur töökoormus Lastega peretöötaja tööle rakendamine 

 
  

Eestkoste- ja hooldusperede leidmine 
ning väljakoolitamine 

    

Asenduskodu ja erivajadustega laste 
koolide kasvandike sotsialiseerimisele 
kaasaaitamine  

 Tööhõive  
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Töötute rehabiliteerimine tööharjutuse 
pakkumisega heal tasemel 

Kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõu 
puudus 

Töötute tööjõuturule aitamine, 
töötubade remont ja kaasajastamine 

Koostööprojektid Eesti Töötukassa 
Jõgeva osakonnaga 

Kõrge töötus piirkonniti  Võimaluste loomine uute töökohtade 
tekkeks 

 Tugiisikuteenuse olemasolu töötutele 

Tööharjumuse puudumine teatud 
sotsiaalses grupis 

Täiend- ja ümberõppevõimaluste 
loomise toetamine vallas, 
tugiisikuteenuse arendamine 

  

Kasinad täiend- ja 
ümberõppevõimalused 

Koostöövõrgustiku väljakujundamine 
töötute, ettevõtjate/tööandjate ja 
vallavalitsuse vahel 

  
Alkoholism, mis põhjustab 
usaldamatust 

Kohaliku tööjõu rakendamise 
soodustamine ettevõtetes 

  Kohanemisprobleemid uues olukorras  

  
Õpitud abituse sündroom  

Eakate hoolekanne 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Hea koostöö perearstide ja eriarstidega  Hooldusasutuse puudumine ja teenuse 
kõrge hind 

Korterite kohandamine eakate 
hoolekandeks  

Jõulupakid üksikutele eakatele ja 
meelespidamine tähtpäevadel 

Eakad ei saa kodust välja, liikumise 
piiratus 

Avahooldussüsteemi arendamine, 
teenuste valiku laiendamine ja 
kvaliteedi parandamine 

Toimivad piirkondlikud koduteenused Eakatega on raske kontakti saada Vanurite vajaduste kaardistamine ja 
kättesaadavuse tagamine 

 Valla eakate ja abivajajate arvu pidev 
suurenemine, lähedussuhete katkemine 

Omastehooldajate toetamine ja 
koolitamine 

Puuetega inimeste hoolekanne 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Inimeste teadlikkuse tõus läbi hea 
infovahetuse, nõustamise ja 
tulemusliku koostöö 

Teenuste vähene valik ja kõrge 
maksumus 

Puuetega inimeste sotsiaalteenuste 
laiendamine, juhtumikorraldaja tööle 
rakendamine 

Uutesse ja renoveeritud ehitistesse 
tagatud puuetega inimestele sobiv 
sissepääs 

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

  
Ligipääsetavus puudub 
üldkasutatavatesse hoonetesse  

Puuetega inimeste sotsialiseerimise 
toetamine  

  
Puuetega inimeste vähene tööga 
hõivatus ja sotsiaaltranspordi puudus 

Pakutavate teenuste arendamine ja 
valiku laiendamine  
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Tööst põhjustatud haigusega inimeste 
suur arv  
 

Toetatud elamise korraldamine või 
eluruumide kohandamine 
erivajadustega inimestele 

 Erihooldusteenust osutavad asutused 
 Eestkostet ja erihooldusteenust 
vajavate inimeste arvu pidev kasv 

Koostöö jätkamine ja arendamine 
võrgustikutööna 

    
Tervishoid ja terviseedendus 

Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 
Jõgeva haigla olemasolu ja lähedus Palju ravikindlustusega hõlmamata 

isikuid 
Tervislike eluviiside propageerimine 

Kiirabi olemasolu Jõgeval Eriarstiabi kandumine Tartusse, mis 
asub vallast suhteliselt kaugel 

Preventiivne töö uimastiennetuse 
valdkonnas, valmisolek probleemide 
jõudmisel valda 

Väljakujunenud perearstide võrgustik Taastusravi ja 
rehabilitatsioonivõimaluste vähesus 

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

Valla toetus ravikindlustuseta isikutele Ravimite ja tervishoiuteenuste 
kallinemine 

Terviseradade rajamine ja 
olemasolevate hooldus 

Valla transporditoetus Kuremaa ujula 
kasutamiseks 

Vähene terviseteadlikkus Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse 
säilitamine valla piirkondades 

Korrakaitse ja turvalisus 
Tugevused Nõrkused ja probleemid Arenguvajadused 

Vallas olemas konstaabel, 
abipolitseinikud ja Kaitseliit 

Piirkond on suur, vajadus enamate 
patrullide järele 

Vajalik abipolitseinike töö tasustamine 
valla eelarvest või munitsipaalpolitsei 
loomine 

Tugev sotsiaalne kontroll (naabrivalve) Riskiohtlikud ristmikud ja teelõigud  Majade numeratsiooni korrastamine ja 
nende valguste parandamine, tänavate 
ja külade tähistamine 

Vallas töötab järelvalve spetsialist  Lahtised kurjad koerad Turvalisuse tagamine ja koostöö 
jätkamine 

Koostöö kriminaalhooldajatega Andmekaitseseadusest tulenev 
infopuudus, kinnipidamiskohast 
vabanenute arvu suurenemine 

Sotsiaalvõrgustiku kostöö arendamine 
ja teenuste laiendamine 

Hea koostöö ja toimiv infovahetus valla 
sotsiaaltöötajate ja politsei vahel 

Oskamatus kriisiolukordades toime 
tulla ning vastavate vahendite 
puudumine  

Preventiivne töö uimastiennetuse 
valdkonnas. 

Toimiv liikluskasvatus koolides, hea 
koostöö politsei ja koolide vahel 

Suur alaealiste korrarikkumiste hulk ja 
palju probleemseid isikuid 

Külaliikumise soosimine ja 
arendamine, külaseltsi roll 
teadvustamine turvalise elukeskkonna 
loomisel 

Sidevahendite olemasolu (mobiil) Sotsiaalhooldustöötajate turvalisuse 
puudumine riskigruppide 
kodukülastustel 

Sotsiaalhooldustöötajatele turvalisuse 
tõstmine erinevate meetmetega 

 
2.6. Jõgeva valla arengukava varasemate eesmärkide täitmine ja olukorra 
koondhinnang 
 
2.6.1 Jõgeva valla arengukava aastateks 2005-2013 eesmärkide täitmine  
 
Jõgeva valla arengukava 2005-2013 raames püstitati 10 üldeesmärki, mille täitmise analüüs 
annab olulist teavet Jõgeva valla üldise arengu ja edukuse kontekstis ning võimaldab teha 
järeldusi ja seada sihte tulevikuks. 
 
Jõgeva valla arengukava aastateks 2005-2013 üldeesmärgid olid: 
 
1. Tööpuuduse määr mitte üle 8%. 
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Eesti üldine tööpuuduse määr oli 2011.a. lõpus 7,2% ja Jõgevamaal 5,6%. Jõgeva valla 
tööpuudus 2011.a. lõpu seisuga oli järgmine - Jõgeva vallas 115 registreeritud töötut, kes 
moodustasid alla 5,1% valla tööealisest elanikkonnast. 
 

2. Sissetulekud mitte alla 75% Eesti keskmisest ja mitte alla 70% Tallinna tasemest. 
 

Jõgeva valla elanike keskmine brutokuupalk on aasta-aastalt tõusnud nii rahalises 
väärtuses kui ka protsentuaalses võrdluses kogu Eesti, Tallinna ja ka Jõgevamaaga. 
2011.a. andmeil moodustab Jõgeva valla keskmine brutokuupalk Eesti keskmisest 84% 
ning Tallinna keskmisest 80%. Suhtestades valda ülejäänud Jõgeva maakonnaga, 
moodustab siinne keskmine brutokuupalk 106% maakonna keskmisest, mis viitab valla 
heale konkurentsivõimele võrreldes teiste maakonna valdadega. Edaspidiseks sihiks tuleb 
võtta suhteliselt hea palgataseme hoidmine võrreldes Eesti keskmise ja maakonna üldise 
palgatasemega. 
 

3. Toimetulematuse ja sotsiaal-majandusliku tõrjutuse puudumine. 
 

Jõgeva vald on teinud suuri jõupingutusi toimetulematuse ja sotsiaal-majandusliku 
tõrjutuse vähendamiseks. Vald toetab igal aastal rahaliselt läbi erinevate sotsiaaltoetuste ja 
nõustamiste oma abivajajaid (vt peatükk 2.5.1). Samuti on edukalt käivitatud pikaajaliste 
töötute rehabiliteerimise programm, mis oluliselt aitab kaasa nende tööturule naasmisele. 
 

4. Elanike arvu vähenemise peatumine ja noore elanikkonna osas positiivse rändesaldo 
saavutamine. 

 
Kogu Eesti demograafilised trendid näitavad rahvastiku vähenemist ja vananemist, nii ka 
Jõgeva vallas. Paraku on viimase paari aasta jooksul see olukord isegi süvenenud (vt 
peatükk 1.2). Vald saab hästi läbi mõtestatud tegevusega negatiivset trendi ohjata.. Seda 
eelkõige läbi kvaliteetse elukeskkonna loomise, mis tagab head töötamis-, õppimis-, 
elamis- ja puhkamistingimused. Enam on tähelepanu keskendatud ka ka mujale lahkunud 
noorte valda tagasimeelitamisele läbi konkurentsivõimeliste töökohtade toetamise ja 
elamupoliitika. 
 

5. Töökohtade arvu suurenemine. 
 

Valda on viimase kolme aasta jooksul juurde loodud märkimisväärne hulk uusi töökohti. 
Siiski on vallas probleeme kvalifitseeritud tööjõu leidmisega, kes oskaksid töötada 
kaasaegse tehnoloogiaga. Samuti puuduvad arvestatavad täiend- ja 
ümberõppevõimalused. Siinkohal tuleb teha tihedat koostööd Tööhõiveametiga, 
ettevõtjatega ja kutseõppeasutustega. Selles suunas on vald ka oma tegevust ellu viinud. 
 

6. Uute tegevuste teke, soovitud arengust kõrvalejäetuse tunde puudumine. 
 

Viimaste aastate jooksul on vallas tekkinud mitmeid ettevõtteid, kes peamiselt on leidnud 
alternatiivse nišši juba traditsiooniliste ettevõtlusvaldkondade sees, seda eriti 
põllumajandussektoris. Nii on hakatud järjest enam viljelema mahepõllundust, sisse on 
toodud uut põllumajandustehnoloogiat, mis on tõstnud oluliselt tootmise efektiivsust ja 
kvaliteeti. Samuti on hakatud tegelema hobusekasvatuse ja sellega seonduvate 
tegevustega. Lisaks on vallas tekkinud uued ehitusettevõtted ja ka paar õmblusfirmat. See 
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on aidanud mitmekesistada valla ettevõtlusstruktuuri ja tööhõive võimalusi, loonud 
paremaid eeldusi kohalike ressursside kasutamiseks ning elanike toimetulekuks. 
 

7. Ühistranspordiga kindlustatus. 
 

Bussi- ja rongiliiklus on vallas üldjoontes rahuldav. Vallasiseselt on transpordivõimalusi 
parendatud ka koolitranspordi korraldamisega. Siiski, tulenevalt valla suurusest ja 
hajaasustusest, on mõnede külade ja majapidamiste ühistranspordiga kättesaadavus valla 
keskasulatesse ja maakonnakeskusesse üsnagi piiratud. Vald on teinud initsiatiive 
transpordikorralduse parandamiseks ja vald osaleb maakonna omavalitsuste poolt loodud 
ühistranspordikeskuses ; 
 

8. Ajakohane side- ja internetiühendus. 
 
Jõgeva vald on olnud vaatamata oma suurusele üks edukamaid maaomavalitsusi elanikele 
andmeside pakkumisel (vt. peatükk 2.2.6). Vallavalitsuses ja allasutustes on interneti 
püsiühendused. Lisaks on valla suuremates keskustes Kuremaal, Siimustis, Vaimastveres, 
Laiusel ja Vägeval olemas raamatukogudes avalikud internetipunktid. Internetti on 
võimalik kasutada avatud noortekeskustes; 

 
9. Perifeersuse tunde puudumine. 

 
Vallaelanike küsitlus ja valla SWOT-analüüs näitavad, et perifeersuse tunne on olemas. 
Teatavas mõttes on see nii suure valla puhul paratamatu. Vallal on siiski võimalusi 
koostöös riigi, ettevõtjate ja kohalike elanikega perifeersuse tunde vähendamiseks, seda 
eelkõige läbi korraliku teedevõrgu, ühistranspordi korralduse ja andmeside. Oluline on 
tagada avalike teenuste kättesaadavus elanikkonnale. 
 
 

10. Jõgeva valla positiivne renomee. 
 
Elanike küsitlusest, valla kajastamisest meedias ja valla SWOT-analüüsist selgub, et vald 
peab oluliselt enam mõtestama oma maine kujundamise poliitikat. Oluline on luua ühtne 
kogukonnatunne ja identiteet, mis ühendab valla elujõuliseks tervikuks. Sellest asjaolust 
lähtuvalt on positiivne välja tuua, et külaliikumine on järjest enam hoogustumas. Samuti 
omavad avatud noortekeskused valla igakülgset tuge. Teine oluline aspekt selle eesmärgi 
juures on positiivse renomee kujundamine vallast väljapoole.. See ei ole mitte ainult 
turismivõimaluste tutvustamine, vaid Jõgeva vald peab olema tuntud ka kvaliteetse 
elukeskkonna poolest, kus pakutakse mitmekesiseid võimalusi eneseteostuseks ja 
täisväärtuslikuks eluks. Vallal on selleks head eeldused. 

 
Valla areng on pidev protsess ja kõik eelmises arengukavas püstitatud eesmärgid on 
aktuaalsed ka käesoleva arengukava kontekstis. Valla arengu eesmärgipärase suunamise 
huvides on regulaarse seiresüsteemi loomine. 
 
2.6.2 Jõgeva valla SWOT analüüs 
 
Jõgeva valla arengusuundumused võtab kokku valla SWOT-analüüs, mille tulemusel 
kaardistati Jõgeva valla tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Analüüsi seminar viidi läbi 
2008.a. aprillis. Selle koostamisest võtsid osa Jõgeva Vallavalitsuse ja –volikogu liikmed, 
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arengukava valdkondlike teemarühmade liikmed. SWOT-analüüsi tulemused on reastatud 
allolevas tabelis tähtsuse järjekorras keskmise hindepunkti alusel3. 
 

Tabel 44. Jõgeva valla SWOT-analüüs 

Keskmine Tugevused Keskmine Nõrkused 
4,76 Puhkealad (Kuremaa piirkond, spordirajatised) 3,12 Ühise veevärgi ja kanalisatsiooni halb olukord 
3,00 Kaunis ja mitmekesine loodus 3,12 Kvalifitseeritud töötajate äravool 

2,94 Hea geograafiline asukoht Kesk-Eestis 2,88 
Vallavalitsuse personali ülekoormatus, 
madalad palgad ja vähene motiveeritus 

2,35 Interneti kättesaadavus kogu vallas 2,41 Elanikkonna vananemine ja vähenemine 
1,94 Unikaalsed vaatamisväärsused 2,35 Madal elatustase 

1,65 
Väljakujunenud sotsiaalne infrastruktuur – 
kodulähedased koolid, lasteaiad jne. 1,94 Kvalifitseeritud tööjõu puudus 

1,12 Vaba munitsipaalmaa olemasolu 1,94 Noorte lahkumine 
1,00 Endla looduskaitseala 1,24 Turismialase ettevõtluse puudumine 
0,94 Viljakad ja haritud põllumaad 1,12 Valla nõrk mainekujundus 

0,94 Lokaalkütte olemasolu 1,06 
Ühekülgne ettevõtluse struktuur- vähe 
tööstusettevõtteid 

0,94 
Maakonnakeskuse Jõgeva lähedus, Tartu 
lähedus 1,06 

Erinevate piirkondade huvide vastandumine, 
ressursside killustumine 

0,88 Tugev noorsootöö (Avatud Noortekeskused) 0,88 Tugevad sotsiaalsed probleemid 
0,82 Toimiva jäätmepunktide võrgustiku olemasolu 0,71 Madalad kinnisvara hinnad 
0,76 Välisvalgustus keskustes 0,65 Kultuuritöötajate vähesus, madal töötasu 

0,76 Üks tugev vee-ettevõte 0,59 
Lagunenud hooned, korrastamata 
miljööväärtuslikud alad 

0,59 Külaseltsid kohaliku elu arendajana 0,47 Alaealiste suur osakaal kuritegevuses 

0,53 Lastekodu (valla omand) 0,47 
Liikumispuudega inimeste halb ligipääsemine 
üldkasutatavatesse hoonetesse 

0,53 Optimaalse elanike arvuga vald (suur vald) 0,47 Teede halb olukord  
0,35 Jõgeva TREFF 0,41 Politseinike vähesus 
0,35 Renoveeritud sotsiaalkorterid 0,41 Poliitiline võimuvõitlus 
0,29 Kergliiklusteed 0,29 Harv ühistransport keskustest küladesse 
0,24 Spordikool ja tugevad spordiklubid 0,12 Kõrge vallavalitsuse kaadrivoolavus 
0,24 Tugev raamatukogude võrk 0,00 Eraomandis olevad üldkasutatavad teed 
0,18 Väljakujunenud infrastruktuuri võrgustik 0,00 Vanadekodu puudumine 

Keskmine Võimalused Keskmine Ohud 
5,65 Euro-rahade projektideks kaasamine 4,12 Üldine majanduslangus ja elukalliduse tõus 

4,29 
Elanike suur huvi tulla loodusesse, SPA-de 
väärtustamine 4,12 Riigi sekkumine KOV otsustesse 

4,12 Arendusprojektide pakkumine 3,94 Investeeringute haldamatus 

4,06 Koostöö teiste KOV-dega, Jõgeva linnaga 3,65 
Riigiteenuste delegeerimine KOV-le (ilma 
ressurssideta) 

3,65 Painküla tööstuspark 3,53 
Palgavahede suurenemine  võrreldes teiste 
piirkondadega 

2,82 Peipsi lähedus, tulevane sadam 3,41 Jõgeva linnaga ühinemine, linna mõju kasv 
2,76 Elamuehituse laienemine 3,06 Kuritegevuse kasv 

  1,35 Jõgeva maavalitsuse senise rolli vähenemine 

 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Jõgeva valla tugevad küljed on seotud tema looduslähedase 
keskkonna ning väljakujunenud sotsiaalse (pikaajaliste traditsioonidega algkoolid, lasteaiad, 
oma lastekodu) ja tehnilise infrastruktuuriga (toimiv küttesüsteem, veevärk ja prügimajandus, 
piisav auto- ja kergliiklustee võrgustik, tänavavalgustus). Hästi toimiv noorsootöö, 
spordikoolid ning tugevad spordiklubid võimaldavad pakkuda valla noortele ehk paremaidki 
arenguvõimalusi kui naabervaldades. Sotsiaalset sidusust võimendavad aktiivsed külaseltsid. 
Looduslähedase elukeskkonna kõrval on vallas ulatuslikult kasutusel ka selle võrdlemisi 
viljakas maa – põllumajandusettevõtted on olulisemad vallasisesed tööandjad. 
 

                                                 
3 SWOT-analüüsi järgselt hindasid koostajad analüüsi tulemusi 7-palli süsteemis, tuues nii tugevuste, nõrkuste, 
võimaluste kui ka ohtude kategoorias välja 7 nende jaoks kõige olulisemat tugevust, nõrkust, võimalust ja ohtu. 
Selle tulemusena tekkiski SWOT-analüüsi tulemuste järjestus. 
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Valla nõrgad küljed seisnevad infrastruktuuris, mis on küll piisavalt väljaarendatud ning 
toimiv, kuid vananev ning amortiseeruv. Suurimaks probleemiks on siinkohal ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni olukord, millele uuendamisele tuleb lähiperioodil kulutada suur osa valla 
finantsvahenditest. Infrastruktuuri nõrkadele külgedele viitavad ka sõiduteede halb olukord, 
lagunenud hooned (endised nõukogudeaegsed kolhoosiehitised jmt.) ja madalad kinnisvara 
hinnad, mida vastupidises olukorras võiks kasutada (pangalaenu tagatisena) ettevõtluse 
arendamiseks ja uute elanike valda meelitamiseks. Samuti on valla oluliseks nõrkuseks madal 
elatustase, millega kaasneb terve rida muid probleeme – noorte lahkumine teistesse 
piirkondadesse, kvalifitseeritud töötajate äravool, vallaelanike sotsiaalsed probleemid. Selle 
otsene tagajärg on ka vallavalitsuse personali madalad palgad, mis põhjustavad personali 
vähese motiveerituse ja mobiilsuse, mis omakorda on põhjustavad teatud töötajate väga suure 
töökoormuse. 
 
Võimalustena nähakse valla arengus eurorahade kaasamist, mille abil suurendada 
investeeringuid ja viia ellu ambitsioonikamaid projekte. Arendusprojektid puhkealade ja 
vastava infrastruktuuri loomiseks, kergliiklusteede võrgu laiendamiseks, avalike teenuste 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmiseks eeldavad koostöö suurendamist huvitatud osapooltega, 
eriti aga Jõgeva linnaga. Oluline on uute koostöömudelite rakendamine. Ettevõtluse 
arendamiseks kavandatakse Painküla tööstuspargi rajamist. 
 
Ohtudest toodi analüüsis välja riigi makromajanduslikud arengud – ühelt poolt üldine 
majanduse jahtumine või sellest tulenev majanduslangus, teisalt aga inflatsioonist põhjustatud 
elukalliduse tõus. Riigipoolne sekkumine kohalike omavalitsuste tegevusse, eeskätt erinevate 
riigiteenuste delegeerimine omavalitsuse tasandile ilma selleks lisavahendite tagamiseta on 
samuti tunnetatud võimaliku ohuna. Koostöös naaberomavalitsustega nähakse ohtu juhul, kui 
Jõgeva linnaga koostöö halveneb. Kohalike omavalitsuste ühinemise korral on oluline tagada 
olukord, kus maakonnakeskus ei domineeri maa-asulate üle nii sotsiaalses kui majanduslikus 
valdkonnas.  
 
Kokkuvõtlikult – keskmisest arvukama rahvaarvuga Jõgeva vald kujutab endast 
looduslähedast, peamiselt põllumajandusliku ettevõtlusega Jõgeva linna ümbritsevat 
rõngasvalda, mille peamisteks eelisteks ongi valla kaunis ja mitmekesine loodus ning 
suhteliselt hea asukoht Eestimaa keskel. Paiknemine ühendusteedel ja välja arendatud 
ühendusteede võrk võimaldab valla keskustel olla aegruumiliselt võrdlemisi lähedal nii 
maakonnakeskusele Jõgevale kui ka lähimale kohalikele keskusele. Oluline on sidusus 
Tartuga, tänu regulaarsele rongiühendusele ka Tallinnaga. Olulisemad valla arengu 
kitsaskohad on elanikkonna vananemine, väljaränne ning madal elatustase. Nende peamisteks 
põhjusteks on vähene ja ühekülgne ettevõtlus. Töökohtade arvu suurendamiseks on oluline 
kaasata kõik vallas olevad ressursid – looduslähedane keskkond kui turismiteenuste 
pakkumise alus, Painküla tööstuspark tööstusettevõtete inkubaatorina jmt. Eraettevõtluse 
laialdasem kaasamine, riiklike investeeringute ja Euroopa Liidu arengufondide vahendite 
ulatuslik kasutamine avaliku sektori teenuste arendamisse (lasteaiad, tehniline infrastruktuur, 
vaba aja teenused, keskkonnakaitse, turvalisus) võimaldavad lisaks probleemide 
lahendamisele luua ka uusi arengueeldus. 
 
 
2.6.3 Jõgeva valla väljakutsed lähiaastateks 
 
1. Vajadus suuremaks koostööks Jõgeva linnaga. Kuna tegemist on linna ümbritseva 

rõngasvallaga, siis on koostöö Jõgeva linnaga möödapääsmatu. Üheks suuremaks koostöö 
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valdkonnaks on haridusvõrgu optimeerimine ja haridusteenuste kvaliteedi kindlustamine, 
Pikemas perspektiivis tuleb vallal analüüsida Jõgeva linnaga ühise omavalitsusüksuse 
loomise võimalikkust ning selle tulemusena tekkivad positiivsed ja negatiivsed 
väljundeid. Ühinemine Jõgeva linnaga pole a priori negatiivse alatooniga 
tulevikuperspektiiv, kuid selle juures ei tohi vallaelanike teenuste tase langeda ning 
hajaasustusega piirkonnad muutuda perifeerseks.  

 
2. Haridusvõrgu korrastamine. Seoses laste arvu jätkuva vähenemisega on haridusvõrgu 

kaasajastamine paratamatu. Valdkonna reformide elluviimine on raskendatud vallasisese 
piirkondliku rivaalitsemise tõttu – osade koolide ja lasteaedade töö ümberkorraldamine 
vajab pragmaatilist lähenemist. Üheks võimalikuks lahenduseks oleks ka mitme kooli 
toomine ühise juhtimise alla, et oluliselt vähendada koolide ülalpidamiseks tehtavaid 
majanduskulusid.  

 
3. Valla hea halduse tagamine. Hetkel tegutseb valla ametnikkond tingimustes, kus 

töötajate vahetumise ja madala töötasu tingimustes on töökoormused mittevastavad. 
Samas on kasvanud töötajatele esitatud nõudlikkus asjatundlikkuses ja vastutuses. Valla 
hea halduse tagamiseks on oluline luua motiveeriv õhkkond, vaadata üle ametnike 
töökoormused ja kindlustada avalike teenuste kvaliteetseks osutamiseks vajalik töötajate 
arv.  

 
4. Toimetulek valla rahvastiku vananemisega. Valla tööturusurve indeksi näitajad (vt. 

tabel 2) on viimaste aastate jooksul langenud tasemele, kus tööjõuturule sisenevate noorte 
arv (448 inimest) on väiksem kui tööturult väljuvate inimeste oma (644 inimest). Selline 
trend on kujunenud välja aastate jooksul ning on tõenäoline, et tööturusurve indeksi 
näitajad langevad veelgi. Toimetulek valla rahvastiku vananemisega hajaasustuse 
tingimustes, mida pingestab veelgi meeste ja naiste oluliselt erinev keskmine eluiga, on 
muutunud Jõgeva vallale oluliseks väljakutseks vallaeelarve jätkusuutlikkuse ja avalike 
teenuste kättesaadavuse tagamisel. 

 
5. Valla veeprojektide elluviimine. Investeeringud valla veemajanduse teenustekvaliteedi 

tõstmiseks on planeeritud kogu kehtiva tegevuskava ulatuses, kuni aastani 2013. Seoses 
riigipoolsete rahaliste vahendite vähenemisele on ka vald olnud sunnitud leidma 
lisavahendeid kavandatud veemajanduse projektide elluviimiseks ning osa tegevusi 
peatama. Üheks võimaluseks piirkonna veemajanduse paremaks haldamiseks ja projektide 
elluviimiseks oleks ühtse vee-ettevõtte loomine, mis haldaks ka teenuste pakkumist 
Jõgeva linnas. 

 
6. Valla parem energiamajandus. Seoses energiakandjate hinnatasemete jätkuva tõusuga 

peavad säästlikumad eluviisid ja, energiakulu suhteline vähendamine olema prioriteedid 
valla arendamisel. Energiavajadust tuleb arvestada ehituste planeerimisel ja tehnoloogiate 
soetamisel. 

 
7. Valla kultuurielu toetamine. Tänu aktiivsetele külaseltsidele, avatud noortekeskuste 

tegevusele ja projektide rahastamisele on valla kultuurielu ja vaba-aja tegevuste sisu heal 
tasemel. Külaseltside ja kohalike eestvedajate tunnustamine ning toetamine, kogukonna 
identiteedi kujundamine ja kohamarketing nõuavad jätkuvat tähelepanu ja rahalisi 
vahendeid. Vältimaks valla kultuurielu killustumist erinevate piirkondade vahel, on 
vajalik luua vallavalitsuses kultuuritöötaja ametikoht. Tema peamiseks ülesandeks on 
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kohaliku kultuuritöö ja külaliikumise nõustamine ja toetamine, samuti tegevuste 
koordineerimine ja ressursside hankimisele kaasaaitamine. 

 
8. Kuremaa turismi ja puhkeala arendamine. Kuremaa puhkeala võimaluste paremaks 

kasutamiseks tuleb tervisekeskust, terviseradasid ja külalistemaja arendada koostoimiva 
tervikuna, et tuua valda enam külalisi nii Eestist kui välismaalt. Aastaringselt 
rekreatsiooni- ja konverentsiteenuseid pakkuv Kuremaa puhkeala on oluline  
vallamajanduse hoogustaja ning töökohtade pakkuja. Kompleksi laiendamiseks on 
võimalus kasutada munitsipaalmaad, mida Jõgeva vallal on 111,7 ha. Perspektiivsete 
kruntide kasutusse võtmine võimaldab luua valda uut elamufondi, millega kaasneb ka 
elanike lisandumine. Vallas on oluline potentsiaal ka eakate tarvis infrastruktuuri 
rajamiseks, mis aga eeldab erasektori investeeringuid. 

 
9. Noorte valda tagasimeelitamine. On loomulik, et põhiharidust võimaldavast kohalikust 

omavalitsusest noored haridustee jätkamiseks teatud perioodiks lahkuvad. Kuid olulise 
tähtsusega on asjaolu, et noored naaseksid pärast eriala omandamist tagasi koduvalda. 
Võttes aluseks, et noorte arv väheneb, omandab iga valda tagasi naasnu veelgi olulisema 
tähtsuse rahvastiku taastootmises. Noorte tagasirände kindlustamiseks on oluline tagada 
neile eelkõige konkurentsivõimelise palgaga töökohad ning lastesõbralik elukeskkond. 
Kuna valdav osa Jõgeva valla tööandjatest on seotud põllumajandusega, siis on uute 
töökohtade loomine keeruline. Vallal on oluline stimuleerida kohapeal majandustegevuse 
mitmekesistamist ja tagada soodsad transporditingimused pendelrändeks. Mõlema 
ülesande lahendamine eeldab era-, avaliku ja kolmanda sektori koostööd. 

 
10. Vallasisene võrkstruktuur. Jõgeva vald on hajaasustusega vald, millel on viis suhteliselt 

sarnast kohalikku keskust. Asustuse tasakaalustatuse huvides on valla ruumimustri 
arendamine võrkstruktuuri põhimõttel, et tagada kõigis valla piirkondades inimestele 
eeldused väärikaks eluks.Vältimaks valla identiteedi hääbumist ning Jõgeva linna mõjuala 
jätkuvat suurenemist, tuleb tihendada keskasulate vahelist koostööd sotsiaaltöö, hariduse, 
kultuuri ja majanduse valdkondades. Samuti tagada keskasulate vaheline 
ühistransporditeenuste kättesaadavus ja ühendus kergliiklusteedega. Oluline on 
kooskõlastada avalike teenuste arendamine naaberomavalitsustega, eriti Jõgeva linnaga.  

 
11. Jõgeva valla positiivse imago süvendamine ning ühenduste tagamine teiste Eesti 

piirkondadega. Rahvastiku tagasirände ning turismi ja puhkemajanduse edendamiseks on 
oluline hoida valla positiivset mainet ning teha investeeringuid kohamarketingi. Selle 
elluviimine eeldab pidevat teavitustööd vallas toimuvatest sündmustest ja pakutavatest 
teenustest ning piirkonna laiemat tutvustamist koostöös avaliku, era- ja 
mittetulundussektoriga. Valla aegruumilise kauguse vähendamiseks teistest Eesti 
piirkondadest on vajalikud investeeringud transpordi infrastruktuuri ja ühistranspordi 
arendamisse. 
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3. JÕGEVA VALLA ARENGUSTRATEEGIA 2020 JA TEGEVUSKAVA 
AASTATEKS 2013-2018 
 
 
3.1 Jõgeva valla visioon 2020 
 
Jõgeva vald on inimsõbralik, puhta ja kauni elukeskkonnaga paik 
Vooremaal, kus on hea ning turvaline elada, õppida, töötada ja puhata. 
 
 
3.2 Jõgeva valla arengumudel 
 
Jõgeva valla elujõud on tema inimestes ning vald toimib eelkõige nende jaoks ja nende läbi. 
Seega on Jõgeva valla arengu prioriteediks inimesekesksus ja hoolivus, et tagada valla 
jätkusuutlik areng. 
 
Valla tasakaalustatud arengu mudelis eristatakse nelja omavahel seotud  komponenti – valla 
tasakaalustatud juhtimine, atraktiivne majanduskeskkond, mitmekesine sotsiaalne 
elukeskkond, puhas looduskeskkond ja säästlik areng – mis etendavad kõik võrdselt 
olulist rolli valla visiooni elluviimisel 
 
 
Joonis 9. Jõgeva valla arengumudel 
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Valla tasakaalustatud juhtimine tähendab valla tõrgeteta toimimise tagamist ja kõigis 
valdkondades elanike huvidest lähtuva jätkusuutliku ning eduka arengu kindlustamist. 
Vallavolikogu ja -valitsuse ülesandeks on tagada kvaliteetsete, tarbijasõbralike ja 
kättesaadavate avalike teenuste olemasolu. Vallaelanike vajaduste kaardistamiseks ja teenuste 
kvaliteedi tagamiseks on oluline aktiivne dialoog vallaelanike ja huvigruppide esindajatega. 
Jõgeva valla juhtimine põhineb inimesekesksel lähenemisel, avatusel ja otsuste läbipaistvusel, 
mille oluliseks osaks on elanike aktiivne kaasatus valla arenguliste küsimuste lahendamisse. 
 
Jõgeva vallaelanike ühtsuse tarvis on oluline jätkata kogukonna identiteedi tugevdamist. 
Suure ja tugevate piirkonnakeskustega valla konkurentsivõime suurendamine eeldab tegusat 
ühtset poliitikat, mis arvestab vallas esmaste sotsiaal-majanduslike koosluste nn kantide ja 
nende põhjal kujunenud piirkondade arenguliste eelduste ja eripärade arvestamist valla 
tuleviku kujundamisel. Oluline on siinkohal vallavolikogu ja -valitsuse roll otsuste tegemisel, 
et olla erinevate piirkondade ühendajana ja koostöö koordineerijana. Samuti on suur tähtsus 
elujõulisel, teotahtelisel ja koostöövõimelisel külaliikumisel. Vallaelanike enda soov ja huvi 
panustada energiat oma küla ja laiemalt kogu valla arengu jaoks on väga suure väärtusega. 
 
Valla arengu tähtsaks komponendiks on koostöö – seda kõigil tasanditel. Vallavolikogu ja -
valitsuse oskustest teha koostööd oma praeguste ja potentsiaalsete partneritega era-, avalikust 
ja kolmandast sektorist aitab kaasa valla arengu hoogustamisele läbi uute ideede loomise, 
nende rakendamise ja lisaressursside hankimise.  
 
Atraktiivne majanduskeskkond on valla eduka arengu üheks nurgakiviks. Jõgeva vallal on 
mitmeid seni veel täielikult kasutamata arengueeldusi, mille parem rakendamine hoogustaks 
valla majanduselu ja looks arengu tarvis lisaväärtust. Raudtee kasutamine valla ettevõtluse 
elavdamiseks, Painküla tööstuspargi väljaehitamine, Kuremaa kompleksi arendamine on vaid 
mõned neist. Vald saab luua teatud eeldusi olemasolevate ettevõtete arenguks ja uute 
tulekuks/tekkeks vallas läbi kvaliteetsete infrastruktuuride pakkumise, 
investeerimispotentsiaali tutvustamise ja ettevõtluse igakülgse toetamise. Siinkohal on 
määrava tähtsusega ettevõtjate, (potentsiaalsete) investorite ja avaliku võimu vaheline dialoog 
ja tulemustele orienteeritus. Oluline on ettevõtjate ümarlaua jätkamine. 
 
Peamisteks majandusharudeks Jõgeva vallas on põllumajandus, metsa- ja puidutööstus ning 
ehitus. Kuigi on ka positiivseid näiteid teistest tegevusvaldkondadest (AS Werol Tehased, 
Jõgeva Sordiaretuse Instituut), moodustavad enamuse tööjõust lihttöölised, mis muudab valla 
ettevõtluse suhteliselt haavatavaks üleminekul kõrget lisandväärtust loovale toodangule. 
Seetõttu on uute tehnoloogiate ja teadmiste juurutamisel ning ettevõtete innovatiivsuse 
suurendamisel jätkuvalt vaja panustada personali koolitamisele. Senisest tõhusamalt tuleb 
tegeleda ka noorte kutsenõustamise ja karjääriplaneerimise korraldamisega, et aidata noori 
haridusvalikute tegemisel, töökäitumise harjumuste kujundamisel ja tööeluks 
ettevalmistamisel. 
 

Mitmekesine sotsiaalne elukeskkond on üks oluline kriteerium elanike heaolu ja kvaliteetse 
elukeskkonna tagamisel. Kodulähedane, kvaliteetne haridusvõrk ja noorsootöö, hästitoimiv 
sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteem, mitmekülgsed spordi-, kultuuri- ja vaba aja 
veetmise võimalused ning turvalisus kindlustavad tingimused elanike täisväärtuslikuks eluks. 
Jõgeva vald püüab teha võimaluste piires endast oleneva, et tagada vallaelanikele ja 
külalistele mitmekesine ja turvaline sotsiaalne elukeskkond. 
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Jõgeva vallas on väljakujunenud haridusvõrk, mis pakub lastele kvaliteetset ja 
konkurentsivõimelist alus- ja põhiharidust võimalikult kodu lähedal. Valla lasteaiad, koolid, 
noortekeskused, spordi- ja kultuuriseltsid pakuvad ka mitmekülgseid võimalusi 
huvitegevusteks ja enesearendamiseks. Oluline on tihendada koostööd kooli ja kodu vahel, 
saamaks veelgi rohkem teavet õpilaste vajaduste ja soovide kohta ning toetada noorte enda 
initsiatiivi, hoogustades noorte ühistegevust ja osalemist vallaelus. Samuti tuleb pöörata 
tähelepanu kooli- ja lasteaia õpikeskkonna kaasajastamisele ning teha vajalikud 
investeeringud õppehoonete, spordi- ja mänguväljakute ehitamiseks ning nende ümbruse 
korrastamiseks. Vajalik on juurutada õppimisharjumused ka lastevanemates, kooli juba 
lõpetanud inimestes, milleks vallavalitsus soodustab elukestva õppe põhimõtete rakendamist 
ja vabahariduse levikut. 
 
Jõgeva vallal on toimiv sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteem, mille tugi jõuab iga 
abivajava vallakodanikuni. Vald toetab oma abivajajaid ja toetused on aasta-aastalt 
suurenenud. Samuti panustatakse vahendeid elanike kehalise vormi ja vaimsete väärtuste 
püsimisele, aidates kaasa spordi- ja kultuuritegevuse edendamisele vallas, mille 
eestvedajateks on kohalikud seltsid. Vallas on moodustatud tervisenõukogu. 
 
Jõgeva vald on rikas oma ajaloo- ja kultuuripärandi poolest, mis väljendub rohketes 
vaatamisväärsustes ja pärandkultuurmaastikus. Valla sihiks on vaatamisväärsuste 
korrastamine ja nende jätkuv tutvustamine huvilistele. Lisaks on oluline arendada välja 
aktiivse puhkuse ja turismipotentsiaal. Kuremaal puhke- ja tervisekeskuse laiendamine, 
Laiuse ordulinnuse varemete, Laiuse mäe erinevate tervise-, matka- ja looduse õpperadade, 
Kuremaa järve, Pedja jõe ja kaunite looduspaikadevõimaluste oskuslik kasutamine külastuste 
suurendamiseks toob valda tuntust, võimaldab uusi töökohti, tõstab vallaelanike heaolu ja 
elukvaliteeti ning parandab valla üldist miljööväärtust.  
 
Puhas looduskeskkond ja säästlik areng on oluline eeldus valla jätkusuutlikuks arenguks. 
Jõgeva vald on teadvustanud keskkonnahoiu ja säästva keskkonnakasutuse vajalikkuse ning 
rakendab seda ka oma arengulistes dokumentides (Jõgeva valla üldplaneering, Jõgeva valla 
jäätmekava, erinevad detailplaneeringud) ja tööde korraldamises. Säästva arengu põhimõtete 
järgimine ja valla jaoks oluliste otsuste keskkonnamõjude hindamine tagab kindlustunde valla 
elujõulisuse kasvuks pikemas perspektiivis ning loob tingimused kvaliteetse ja inimsõbraliku 
elukeskkonna püsimiseks. 
 
Puhas ja rikkumata looduskeskkond on väärtus, mida tuleb hoida ja mõistlikult majandada. 
Endla ja Mustallika looduskaitsealad, valla territooriumil olevad veekogud, sood ja inimese 
poolt kujundatud maastikud loovad Jõgeva vallas ainulaadse loodusliku keskkonna. Selle 
keskkonna kindlustamisel on oluline roll kanda kõigil valla elanikel, siin tegutsevatel 
ettevõtetel ja külalistel. Oluline on tõsta üldist elanike keskkonnateadlikkust läbi erinevate 
infopäevade, teavitus- ja heakorrakampaaniate.  
 
Valla miljööväärtuse suurendamiseks on vajalik likvideerida lagunenud ja räämas hooned, 
tihendada koostööd majaomanike ja korteriühistutega ning teha investeeringuid majade 
ümbruse ja asulate üldise heakorrastatuse tõstmiseks. 
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Joonis 10. Jõgeva valla arengumudeli ülesehitus 
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VALDKONDLIKUD ARENGUEESMÄRGID 

Vallavalitsuse struktuur ja töökorraldus 
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Valla eelarve 
• Arengut tagava ja arengukavaga 

seotud eelarve olemasolu 
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• Koordineeritud ja tugev valla 
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valla vajadusi arvestav ehitustegevus 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
• Interneti kasutamise võimalused 

kõigile valla elanikele ja ettevõtetele 
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon 
• Välja ehitatud kaasaja nõuetele 

vastavad vee-ja kanalisatsioonikäitluse 
tehnovõrgud ning puhastusseadmed 

Energiamajandus 
• Kvaliteetse elektrienergiaga varustatud 

kõik valla piirkonnad 
• Hoonete energiasäästlikumaks 

muutmine 
 

Alusharidus 
• Heal tasemel alusharidus kõigile 
• Aktiivne ja tulemuslik koostöö 

lasteaia, kodu ja lasteaia hoolekogu 
vahel 

• Kaasaegne õpikeskkond ja 
õppematerjalid 

Üldharidus 
• Kvaliteetne ja konkurentsivõimeline 

põhiharidus 
• Individuaalne lähenemine 

erivajadustega õpilaste vajadustele 
• Aktiivne koostöö ja ühistegevus 
Huviharidus 
• Mitmekesised ja arendavad 

huvitegevuse võimalused 
Noorsootöö 
• Toimiv aktiivne noorsootöö ning 

laiapõhjaline ja tulemuslik ühistegevus 
• Jätkusuutlikult ja stabiilselt toimivad 

valla avatud noortekeskused 
Kultuuritegevus 
• Aktiivne ja mitmekülgne ning 

piirkonniti tasakaalustatud kultuuriline 
tegevus 

Kirik 
• Tihedad sidemed kiriku ja kogudusega  
Raamatukogud 
• Hästitoimiv teabekeskustena 

tegutsevate raamatukogude süsteem 
Muuseumid 
• Omanäolised, atraktiivsed ja 

populaarsed muuseumid, milles on 
kajastatud valla ajaloo- ja 
kultuuripärand 

Sporditegevus 
• Aktiivne ja mitmekülgne 

sporditegevus vallas 
• Korras ja atraktiivsed spordi- ning 

aktiivse puhkuse rajatised 
Sotsiaalhoolekanne 
• Väärtustatud ja kvaliteetne sotsiaalne 

elukeskkond 
Laste ja lastega perede hoolekanne 
• Tõhus ja hästikorraldatud 

võrgustikutöö  
• Toimiv ennetustöö toetamaks laste 

eakohast ja täisväärtuslikku arengut 
bioloogilises perekonnas 

• Turvaline elukeskkond abi vajavatele 
lastele ja lastega peredele 

Eakate hoolekanne 
• Eakate igapäevaeluga toimetulek 

harjumuspärases keskkonnas 
Puuetega inimeste hoolekanne 
• Puuetega inimeste vajadusi arvestav 

elukeskkond 
Sotsiaaltoetused ja -teenused 
• Kvaliteetne ja mitmekesine 

sotsiaaltoetuste ja –teenuste võrgustik 
Tervishoid 
• Esmatasandi arstiabi kõigile valla 

elanikele 
• Tõhus koostöö tervishoiu valdkonnas 
• Toimiv ennetustöö ja väärtustatud 

tervislikud eluviisid valla elanike 
hulgas 

Korrakaitse ja turvalisus 
• Turvaline elukeskkond ja heal tasemel 

korrakaitse 

Keskkonnakaitse ja –teadlikkus 
• Heal tasemel keskkonnakaitse ja 

keskkonnateadlikud vallaelanikud 
Valla heakord ja miljöö 
• Heakorrastatud ja kõrge 

miljööväärtusega vald 
Vallaplaneerimine 
• Valla olulised alad on kaetud 

detailplaneeringutega 
• Kaasajastatud üldplaneering  
• Toimiv ja tulemuslik koostöö 

planeerimistegevuses ettevõtetega ja 
teiste omavalitsustega 

Jäätmehooldus 
• Korraldatud jäätmeveoga 

kogumissüsteemi loomine ja 
toimimine 

VALDKONDLIKE ARENGUEESMÄRKIDE JA ÜLESANNETEGA SEOTUD TEGEVUSKAVA 

SEIRE JA TAGASISIDE 
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4. JÕGEVA VALLA TEGEVUSKAVA JA SELLE REALISEERIMINE 
AASTATEKS 2013-2018 
 
4.1 Tegevuskava koostamise alused ja ülesehitus  
 
Jõgeva valla tegevuskava koostamisel on juhindutud arengu kavandamise integreeritud 
lähenemisest, kus tegevuskava on arengukava ühe olulise osana seotud valla arenguvisiooniga 
ja arengumudelis püstitatud pikemaajaliste strateegiliste eesmärkidega. Samas annab 
tegevuskava aluse valla eelarvepoliitika kavandamisele ja rahaeraldiste tegemisele 
vallaeelarvest.  
 
Jõgeva valla tegevuskava aastateks 2013-2018 koondab valla tegevusvajadused koos nende 
hinnanguliste maksumustega. Tegevuskavas on eraldi ära näidatud konkreetsed eesmärgid 
valdkondade lõikes, nende saavutamiseks püstitatud ülesanded ja tegevused ning nende 
omavahelised seosed. Tegevuskavas on toodud välja tegevuste täitmise vastutavad teostajad, 
finantseerimise allikad ja konkreetse tegevuse maksumuse katmise osa vallaeelarve 
vahenditest. Samuti võimaldab tegevuskava formaat tegevusi koondada vastavalt 
raamatupidamise klassifikaatoritele.  
 
Valla tegevuskavas on tehtud vahet nn pehmete tegevuste ja investeeringute vahel. Pehmed 
tegevused (P) kujutavad endast reeglina vallaeelarvelisi püsikulutusi, mida on raske nende 
mitmekesisest olemusest tulenevalt määratleda, kuid tegevuste tarvis on vallaeelarves neid 
vaja kindlasti rahastada. Investeeringutena (I) on tegevuskavas märgitud uut lisaväärtust 
loovad tegevused, mis toovad kaasa muutusi valla arengus ja nende läbiviimiseks vajalikud 
hinnangulised maksumused on projektipõhiselt arvutatavad.  
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4.2 JÕGEVA VALLA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2013-2018 
  Jooksvad kulud eelarves 

I Investeering tegevuskavas 

P Pehme tegevus tegevuskavas 

X Võimalik toetus, kuid planeeritav kulu hetkel teadmata                     

Valla juhtimine 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassifi-
kaator Tegevus 

Tegevuse 
aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vallavalitsuse struktuur ja töökorraldus 

  Inimesekeskne, toimiv ja kompetentne, motiveeritud vallavalitsus 

    Koolitusvajaduste hindamine ja koolituste organiseerimine ning võimaldamine 

    P 0 1 Koolitused, seminarid 
2013-
2018 5630 5630 5800 5800 6000 6000 34 860 vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Valla haldushoone ja Vallavalitsuse töökeskkonna ning –vahendite kaasajastamine 

    P 0 1 Ruumide kaasajatamine 
2013-
2018 1200 2000 2000 3000 3000 3000 14 200 vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    I 0 4 Hoone kaasajastamine 
2013-
2018 X X X X X X X vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    Vallavalitsuse optimaalse struktuuri tagamine 

    P 0 1 
Struktuuri hindamine ja 
optimeerimine 

2013-
2018          vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Valla kodulehe arendamine 

    P 0 1 
Kodulehe kujunduse 
arendamine 

2013-
2018         vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Digitaalne dokumendihaldus 

    I 0 1 
Dokumendihaldus-
programmi juurutamine 2014            vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Riist- ja tarkvara uuendamine 

    P 0 1 
Riistvara ja tarkvara 
soetamine 

2013-
2018 4860 2000 4000 4000 4000 4000 22860 vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    E-teenused 
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    P 0 1 E-teenuste juurutamine 
2014-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Infolevi parendamine (info parem jõudmine valla inimesteni) 

    P 0 8 Vallalehe toimetamine 
2013-
2018 6400 6400 6400 6400 6400 6400 38 400 vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

Valla eelarve 

  Arengut tagava ja arengukavaga seotud eelarve olemasolu 

    Finantseesmärkide püstitamine 

    P 0 1   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

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

    P 0 1   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Eelarves valla piirkondade tasakaalustatud arengu põhimõtete järgimine 

    P 0 1   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

Valla mainekujundus 

  Koordineeritud ja tugev valla mainekujundus 

    Valla mainekujundusstrateegia 

    P 0 1 

Mainekujundus-strateegia 
väljatöötamine koostöös 
naaberomavalitsustega 

2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Valla visuaalne kohamarketing (viidastamine, kaardistamine, infostendid) 

    P 0 4 Turismi-, infostendid 
2013-
2018         vallaeelarve 100%  Majandusosakond 

    Valla reklaamimine messidel ja erinevatel üritustel 

    P 0 1 Osalemine messidel 
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

  Väljakujunenud valla ühtne identiteet ja kogukond 

    Valla kogukonnatunde loomine, identiteedi tugevdamine ja killustatuse vähendamine 

    P 0 8 

Külaseltside tegevuse 
arendamine ja külade poolt 
arendatavate projektide 
toetamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

Valla koostöö ja välissuhtlus 
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  Jõgeva vald on aktiivne, koostööaldis ja stabiilne partner  

    Koostöökontaktide hoidmine ja tihendamine 

    P 0 1 
Õppereisid, seminarid, 
ühiskoolitused 

2013-
2018 3200 3200 3200 3200 3200 3200 19 200 vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Koostöösidemete realiseerimine projektideks – ühisosa leidmine 

    P 0 1   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Ühiskoolituste ja keeleõppe korraldamine ja võimaldamine 

    P 0 1 
 Keelekursuste 
korraldamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

Ettevõtlus 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassifi-
kaator Tegevus 

Tegevuse 
aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ettevõtlus 

  Arenenud, soodne, keskkonnasäästlik ja konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond 

    Ettevõtlust toetava infrastruktuuri väljaarendamise toetamine, tööstuspiirkondade infrastruktuuri arendamine 

    I 0 4 Painküla Tööstusala 
2013-
2018 X  X X X X X X 

erasektor, EL 
fondid, riik   erasektor 

    P 0 4 
Jõgeva linna lähiümbruse 
arendamine 

2013-
2018               

vallaeelarve, 
erasektor, EL 
fondid, riik 10% 

Vallavalitsus, 
erasektor, 
linnavalitsus 

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

    P 0 4 Ettevõtjate ümarlaud 
2013-
2018               

vallaeelarve, 
erasektor 50% 

majandusosakond, 
erasektor, Jõgeva 
Valla Ettevõtjate 
Liit 

    P 0 4 

Ettevõtluspäevade, 
koolitus- ja õppereiside 
korraldamine, 
infomaterjalide 
väljaandmine 

2013-
2018  7000 7000  7000  7000  7000  7000  84  000  

vallaeelarve, 
erasektor 50% 

majandusosakond, 
erasektor, Jõgeva 
Valla Ettevõtjate 
Liit 

    Väike- ja maaettevõtluse toetamine 

    P 0 4 
Ettevõtluse arengu 
kaasaaitamine 

2013-
2018        vallaeelarve, 100% 

majandusosakond, 
erasektor 
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Turism ja puhkemajandus 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassifi-
kaator Tegevus 

Tegevuse 
aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Turism ja puhkemajandus 

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

    Puhkekohtade ja –alade ning turismiobjektide renoveerimine ja infrastruktuuri arendamine 

    I 0 4 

Mõisakülas asuva Eesti 
Apostliku Õigeusu kiriku 
säilinud osa 
konserveerimine 

2014-
2018    X X X X X X  

 Eesti Apostliku 
Õigeusu kirik, EL 
fondid  

Eesti Apostliku 
Õigeusu kirik 

    I 0 4 

von Oettingenide 
kabelihoone renoveerimise 
lõpetamine 

2017-
2018        X  X X 

muinsuskaitseamet, 
EL fondid, riik 15% Riik, MTÜ 

    I 0 4 

Kuremaa mõisakompleksi 
hoonete renoveerimine: 
loss, valitseja maja / 
käsitöökoda, ait / tall 
muuseum 

2013-
2018 X X X X X X   X 

vallaeelarve, EL 
fondid, 
muinsuskaitseamet, 
riik, erasektor 10% 

Majandusosakond, 
Kuremaa Turismi- 
ja Arenduskeskus 
SA, erasektor, 
MTÜ 

  I 04 

Rootsi sõjameeste 
mälestusmärgi ümbruse 
korrastamine 2014  600     4000 

Vallaeelarve, EL 
fondid, 
muinsuskaitseamet 15% 

Majandusosakond, 
MTÜ 

  P 04 

Kurista, Riole ja Vilina 
linnamägede korrastamine 
ja tähistamine 

2016-
2017    X X   Fondid, vallaeelarve 15% seltsid 

    P 0 4 

Rohe lahingupaiga 
korrastamine 

2014-
2018               

vallaeelarve, 
erasektor,  15% külaselts 

    Piibe maantee turismipotentsiaali ärakasutamine  

    I 0 4 
Vaatetorni rajamine Kärde 
mäele Preilikivi juurde 2014   6000        40 000 vallaeelarve, fondid 15% majandusosakond 

    Osalemine turismiprojektides  
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    P 
0 4 Via Hanseatica 

2013-
2018 

          vallaeelarve 15% majandusosakond 

    

P 0 4 Piibe Maantee 
2013-
2018 

  

          

 vallaeelarve, EL 
struktuurfondid 

15% Majandusosakond, 
MTÜ 

    Valla turismi- ja puhkamisvõimaluste infomaterjalide valmistamine ja levitamine 

    P 0 1 Infovoldiku valmistamine 2014   1000         1 000 

vallaeelarve 100% Majandusosakond, 
Kuremaa Turismi- 
ja Arenduskeskus 
SA 

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

    P 0 1 

Infovahetus ja koostöö 
turismiobjektide ja ürituste 
reklaamimisel 2013-

2018               

vallaeelarve 100% majandusosakond 

    Võimaluste loomine aktiivseks puhkuseks 

  I 04 
Magasi aidast Kivijärve 
puhkemaja rajamine 

2014-
2018        erasektor, fondid  Erasektor, MTÜ 

    I 0 4 

Mäesuusakeskus Laiuse 
voorel, vaatetorn (mäe 
arendamine) 

2013-
2018 X X X X X X X 

vallaeelarve, EL 
fondid, erasektor 15% 

erasektor, 
majandusosakond, 

MTÜ 

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

    I 0 8 

Ujula ja spordihoone 
rekonstrueerimine, 
kütmise üleviimine 
taastuvatele 
energiaallikatele (maaküte, 
päikeseenergia) 

2013-
2015 X X X       130 000 

vallaeelarve, riik 

15% majandusosakond 

    I 0 8 
Ujula laiendus (mini SPA, 
galerii) 

2014-
2018    X  X X X  X  500 000 

vallaeelarve, EL 
fondid, riik 15% majandusosakond 

  
 
I 08 

Kuremaa veespordi 
sadama ehitamine 

2014-
2018  X X X X X X 

vallaeelarve, EL 
fondid, erasektor 15% 

majandusosakond, 
MTÜ 
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  I 08 
Kuremaa puhkeala 
arendamine 

2015-
2016   13500 13500   180 000 

Vallaeelarve, Eesti-
Läti programm, EL 

fondid 15% 

Majandusosakond, 
SA Kuremaa 
Turismi- ja 

Arendus-keskus 

  I 08 

Kuremaa Tervisekeskuse 
külalistemaja tuletõrje 
signalisatsiooni 
laiendamine 2013 20000      20 000 vallaeelarve  majandusosakond 

    I 0 8 

Kuremaa Tervisekeskuse 
külalistemaja 
majutusruumide 
renoveerimine, hoone 
soojustamine ja kütmise 
üleviimine taastuvatele 
energiaallikatele (maaküte, 
päikeseenergi) 

2014-
2018  X X X X  X  X vallaeelarve 100% majandusosakond 

    Teemaparkide arendamine 

    P 0 4 

Osalemine Kassinurme 
muinaslinnuse teemapargi 
arendamisel 

2013-
2018        vallaeelarve 10% metsaselts 

    P 0 4 

Laiuse ordulinnuse 
müüride konserveerimine  
ja arendamine vastavalt 
detailplaneeringule 

2013-
2018               

vallaeelarve, 
erasektor, EL fondid 15% majandusosakond 

    P 0 4 

Turismi marsruut 
"Teekond muinasajast 
tänapäevani" 

2014-
2018               

vallaeelarve, 
erasektor, EL fondid 15% 

SA Kuremaa 
Turismi- ja 
Arendus-keskus 

    Ujumiskohtade arendamine ja hooldus 

  I 04 
Linajärve supluskoha 
korrastamine 

2013-
2014 X X     X vallaeelarve, fondid 15% 

Majandusosakond, 
MTÜ 
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    I 0 4 
Kuremaa supelranna 
arendamine 

2013-
2015 X  X  X    X vallaeelarve, fondid 15% majandusosakond 

Vallamajandus ja tehniline infrastruktuur 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassifi-
kaator Tegevus 

Tegevuse 
aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vallaplaneerimine 

  Kaasajastatud üldplaneering  

    Olemasoleva üldplaneeringu kaasajastamine 

    I 0 1 
Üldplaneeringu 
koostamine 

2014-
2015   X  X        vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

  Toimiv ja tulemuslik koostöö planeerimistegevuses ettevõtetega ja teiste omavalitsustega 

    P     
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

Elamumajandus 

  Korras ja toimiv elamumajandus 

    Taastuvate kütuste kasutamine hoonete kütmisel 

  I 05 

Alevike elamute kütmise 
üleviimine maaküttele ja 
teistele taastuvatele 
energiaallikatele 

2014-
2018  X X X X X  

Vallaeelarve, 
fondid, riik, 
eraomanikud 50% 

Majandusosakond, 
eraomanikud 

  Ehitiste energiasäästlikumaks muutmise soodustamine 

    P 0 5 
Energiasäästu kampaaniate 
korraldamine 

2013-
2018        vallaeelarve 100% 

majandusosakond, 
vallavalitsus 

  I 05 

Elamute 
energiasäästlikumaks 
muutmine 

2014-
2018  X X X X X  

Vallaeelarve, 
fondid, riik, 
korteriühistud, 
eraomanikud 15% 

Majandusosakond, 
eraomanikud, 
korteriühistud 

    Sotsiaalkorterite (elamute) süsteemi väljaarendamine 

  I 06 

Sotsiaaleluruumide 
rajamine korterelamusse 
Kärdes 

2015-
2016   9600 9600     64 000 

Vallaeelarve,fondid, 
riik 15% majandusosakond 
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    I 0 6 
Poe 2 Jõgeva alevik elamu 
rekonstrueerimine 

2013-
2018 5000  3200 3200 3200 3200 3200 21 000 vallaeelarve 100% majandusosakond 

    I 0 6 
Palamuse tee 2 elamu 
remont Kuremaal 

2013-
2018 3200 3200 3200 3200 3200 3200 19 200 vallaeelarve 100% majandusosakond 

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

    P 0 4 Osalemine projektides 
2013-
2018        

vallaeelarve, EL 
fondid, riik   majandusosakond 

Teed, tänavad ja välisvalgutus 

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

    Teede korrastamine, teedele pinnavete ärajuhtimis-kuivendussüsteemide ehitamine 

    I 0 4 Teede ehitus ja remont 
2013-
2018 118 000 125 000 135 000 140 000 150 000 160 000 828 000 vallaeelarve, riik 100% majandusosakond 

  I 04 

Juurdepääsutee rajamine 
Metsakatsejaamast Pedja 
jõe äärsete kinnistuteni 2014  X      Vallaeelarve, riik  majandusosakond 

  Teede ja külade tähistamine 

  I 04 
Suuna- ja teeviitade 
paigaldamine 2014  X      vallaeelarve 100% majandusosakond 

    Kinnistute jagamine vallateede eraldamiseks eramaadest 

    P 0 4   
2013-
2018        vallaeelarve 100% majandusosakond 

    Ratta- ja kõnniteede, parklate rajamine 

    I 0 4 

Piibe maantee kõnnitee ja 
tunneli rajamine 
Vaimastveres  

2014-
2015    X X        

Maanteeamet, 
vallaeelarve   Maanteeamet 

    I 0 4 Vägeva parkla ehitamine 
2014-
2015   X  X        

Maanteeamet, 
vallaeelarve   Maanteeamet 

    I 0 4 
Jõgeva - Kuremaa jalg- ja 
rattatee ehitamine 2015     X        

Maanteeamet, 
vallaeelarve   Maanteeamet 
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    I 0 4 
Jõgeva-Laiuse jalg- ja 
rattatee ehitamine 2016       X      

Maanteeamet, 
vallaeelarve,   Maanteeamet 

    I 0 4 
Linnamäe krossiraja 
puhkeala parkla ehitamine 2015     X       

riik, vallaeelarve, 
MTÜ 10% 

Maanteeamet, 
MTÜ 

    I 0 4 

Asulate parklate ehituse 
toetamine 

2014-
2018  X X X X X  vallaeelarve 15% majandusosakond,  

    I 0 8 
Laiuse kiriku parkla 
ehitamine 2017       X     Maanteeamet   Maanteeamet 

  I 08 

Siimusti aleviku kõnnitee 
pikendus kuni Siimusti 
kalmistuni 2018      X  Vallaeelarve, riik 100% 

Majandusosakond, 
Maanteeamet 

  I 04 
Siimusti alevikus kõnnitee 
Keraamika tn äärde 2015   X     Vallaeelarve 100% Majandusosakond 

  I 04 

Jalg- ja jalgrattatee 
rajamine Vana-Jõgeva 
külast Jõgeva linnani 2017     X   Vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    I 0 4 
Jalg- ja rattatee rajamine 
Ounalt Kuristani 2013  X           Maanteeamet   Maanteeamet 

    I 0 4 

Jalg- ja rattatee ehitamine 
Kuremaa alevikust 
terviseradadeni 

2014-
2015    X  X       

riik, vallaeelarve, 
EL fondid 15% majandusosakond 

  Rekonstrueeritud ja energiasäästlik välisvalgustus 

    Vanade ja palju energiat nõudvate tänavavalgustite ja juhtimiskilpide  väljavahetamine 

    P 0 6 

Tänavavalgustuse 
korrastamine ja muutmine 
energiasäästlikumaks 

2013-
2018 21000 6400 6400 6400 6400 6400 53 000 

Vallaeelarve, EL 
fondid 100% majandusosakond 

    Tänavavalgustuse väljaehitamine asulates ja alevikes 

    I 0 6 
Välisvalgustuse ehitamine 
Vana-Jõgeva külasse  2013  37 793         37 793 vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    I 0 6 

Tänavavalgustuse 
laiendamine Jõgeva 
alevikus, Laiuse ja 2013  20 000           vallaeelarve 100% Majandusosakond 
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Kuremaa alevikes 

Ühistransport 

  Terviklik ja toimiv ühistranspordisüsteem 

    Osalemine maakonna Ühistranspordi keskuse tegevuses 

    P 0 1 Tegevuse toetamine 
2013-
2018        vallaeelarve 100% Majandusosakond 

  P 01 

Ühistranspordi liinide 
korraldamine valla 
elanikele 

2014-
2018        vallaeelarve 100% Majandusosakond 

Ehitustegevus 

    

    Lagunenud hoonete ja räämas objektide lammutamine ning likvideerimine 

    I 0 6 
Tühjade ja lagunenud 
hoonete  likvideerimine 

2013-
2016 10 000  6000 X X    vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    Ehitustegevuse soodustamine läbi kommunikatsioonide arendamise, planeeringute kehtestamise ja kruntide ettevalmistamise 

    I 0 4 

Kuremaa uute 
elamukvartalite 
tehnovõrkude rajamine 2015    X        vallaeelarve 100% Majandusosakond 

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

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

    Valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning puhastusseadmete väljaehitamine 

    I 0 6 

Siimusti aleviku 
Keraamika puurkaev-
pumpla rekonstrueerimine 2015    959       6394 

ÜF, vallaeelarve, 
AS Kuremaa 
Enveko, KIK 15% 

AS Kuremaa 
Enveko 

  I 06 

Siimusti aleviku 
Keraamika reoveepumpla 
rekonstrueerimine 2015   3595    23969 

 vallaeelarve, AS 
Kuremaa Enveko, 
KIK 15% 

AS Kuremaa 
Enveko 

    I 0 6 
Laiuse aleviku ÜVK 
rekonstrueerimine 

2013-
2015 X X X      

ÜF, vallaeelarve, 
AS Kuremaa 
Enveko, KIK 15% 

AS Kuremaa 
Enveko 

  I 06 

Vilina küla puurkaev-
pumpla hoone 
rekonstrueerimine 2014  2216     14 775 

vallaeelarve, AS 
Kuremaa Enveko, 

KIK 15% 
AS Kuremaa 

Enveko 
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  I 06 

Laiusevälja küla reovee 
puhastamise imbsüsteemi 
rajamine 2014  1213     8 088 

vallaeelarve, AS 
Kuremaa Enveko, 

KIK 15% 
AS Kuremaa 

Enveko 

  I 06 

Laiusevälja küla puurkaev-
pumpla hoone 
rekonstrueerimine 2014  1918     12 788 

vallaeelarve, AS 
Kuremaa Enveko, 

KIK 15% 
AS Kuremaa 

Enveko 

    I 0 6 

Kuremaa aleviku 
reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 2016       27 299    181 994 

ÜF, vallaeelarve, 
AS Kuremaa 
Enveko 15% 

AS Kuremaa 
Enveko 

    I 0 6 

Kurista küla puurkaev-
pumplasse 
rauaärastusseadmed, uus 
puurkaev ja 
ühendustorustik, 
reoveepuhasti 
renoveerimine 2013 X           

ÜF, vallaeelarve, 
AS Kuremaa 
Enveko 20% 

AS Kuremaa 
Enveko 

  I 06 

Raaduvere küla puurkaev-
pumpla ja veetorustike 
rekonstrueerimine 

2016-
2017    4823 15765  137 256 KIK, vallaeelarve 15% 

AS Kuremaa 
Enveko 

    I 0 6 

Painkülas elamupiirkonna 
puurkaev-pumpla 
rekonstrueerimine 2013  X           KIK, vallaeelarve 20% 

AS Kuremaa 
Enveko 

    I 0 6 

Painküla elamupiirkonna 
kanalisatsiooni-süsteemide 
rekonstrueerimine 2015    8779        58 525 

KIK, vallaeelarve, 
AS Kuremaa 
Enveko 15% 

AS Kuremaa 
Enveko 

  I 06 

Siimusti, Kuremaa, Laiuse 
ja Jõgeva alevike 
sadeveetrasside ja 
kuivendussüsteemide 
ehitamine 

2013-
2017 68 500 X X X X  X 

KIK, vallaeelarve, 
riik 50% Majandusosakond 



 Jõgeva valla arengukava 

 98

Energiamajandus 

    I 0 4 

Vallale kuuluvate hoonete 
energiasäästlikumaks 
muutmine 

2014-
2018   X X X X  X   vallaeelarve 100% Majandusosakond 

  I 04 

Vallale kuuluvate hoonete 
kütmise üleviimine 
taastuvatele 
energiaallikatele 

2013-
2018 X X X X X X  

Vallaeelarve, KIK, 
EL fondid 50% Majandusosakond 

Looduskeskkond ja keskkonnakaitse 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassifi-
kaator Tegevus 

Tegevuse 
aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jäätmehooldus 

  Korraldatud jäätmeveoga kogumissüsteemi loomine ja toimimine 

    P 0 5 

Osalemine MTÜ Ida-Eesti 
Jäätmehoolduskeskuse 
tegevuses 

2013-
2018        vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    Jäätmevaldajate registri koostamine ja pidamine 

    P 0 5   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    Iga-aastase ohtlike  ja suuremõõtmeliste jäätmete kogumise organiseerimine 

    P 0 5   
2013-
2018               vallaeelarve, KIK   

Majandusosakond, 
IEJHK 

Keskkonnakaitse ja –teadlikkus 

  Heal tasemel keskkonnakaitse ja keskkonnateadlikud vallaelanikud 

    Kodanike keskkonnateadlikkuse tõstmine 

    P 0 5 
Osalemine 
keskkonnaprojektides 

2013-
2018        vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    Koostöö külaseltside ja külaaktiiviga keskkonna ja heakorra alastes küsimustes 

    P 0 5 

Koristusaktsioonide 
korraldamine 
heakorratööde raames 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

majandusosakond, 
küla-seltsid 

  Heakorrastatud ja kõrge miljööväärtusega vald 

    Olemasolevate kalmistute säilitamine ja kaasajastamine ning uute juurdelõigete väljaarendamine 
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    I 0 6 

Mõisaküla ja Ädliku 
kalmistu mõõdistamine ja 
inventariseerimine 2013  X           vallaeelarve 100% majandusosakond 

    

I 0 6 
Mõisaküla kalmistu 
väravate korrastamine 

2015-
2016   6400 6400   25 600 

vallaeelarve, 
Muinsuskaitseamet 50% majandusosakond 

  

I 06 

Siimusti kalmistu 
korrastamine (kabelitee, 
piirded) 2016    6400   12 800 

vallaeelarve, 
Muinsuskaitseamet 50% majandusosakond 

    

I 0 6 
Laiuse kalmistu kiviaia 
korrastamine 

2014-
2015  6400 6400    25 600 

vallaeelarve, 
Muinsuskaitseamet 50% majandusosakond 

    Heakorrakonkursside korraldamine 

    P 0 5 
Heakorrakonkursi 
läbiviimine 

2014, 
2016  1200  1200   2400 vallaeelarve 100% majandusosakond 

    Veekogude, veekogude kaldapiirkondade väärtustamine ja korrastamine avalikuks kasutamiseks 
    

P 0 5 

Kuremaa järve 
puhastamine, vesikasvude 
leviku piiramine 

2014-
2016  X X X    vallaeelarve, KIK 10% majandusosakond 

    

P 0 5 Pedja jõe korrastamine 
2014-
2016  X X X   X Vallaeelarve, KIK 10% 

majandusosakond, 
erasektor, külaselts 

    Ajalooliste (mõisa)parkide korrastamine ja säilitamine 

    I 0 5 

Rekonstrueerimis-
projektide koostamine ja 
tööde teostamine Jõgeva 
aleviku mõisapargis, 
Vaimastvere mõisapargis 
ja Laiuse kiriku pargis 

2014-
2018   X X X  X  X  

vallaeelarve, KIK, 
erasektor 50% 

majandusosakond, 
erasektor 

  P 05 Kärde pargi korrastamine 
2013-
2018        

Vallaeelarve, KIK, 
erasektor 15% 

majandusosakond, 
erasektor, MTÜ 

    I 0 5 

Kuremaa mõisapargi 
rekonstrueerimistööde 
teostamine 

2014-
2018  X  X X   X X  X vallaeelarve, KIK 15%  majandusosakond 
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    P 0 5 
Niinivaara pargi 
arendamine 

2013-
2018         

vallaeelarve, 
erasektor, riik 25% 

majandusosakond, 
erasektor 

Haridus ja noorsootöö 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassifi-
kaator Tegevus 

Tegevuse 
aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alusharidus 

  Heal tasemel alusharidus kõigile   

    Kõigile vajajatele lasteaiakohtade tagamine 

    P 0 9 

Vajadusel bussitranspordi 
korraldamine lasteaia 
lastele 

2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Koolieelikute kooliks ettevalmistuse tagamine 

    P 0 9 

Toetused koolieelsel aastal 
lasteaia õppekulude 
tasumisel 

2013-
2018 3200  3200 3200 3200 3200 3200  19 200 vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

    Erivajadustega laste vajadustele vastava alushariduse pakkumine 

    P 0 9 

Logopeed ja 
liikumisõpetaja kõikidesse 
lasteaedadesse 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

    P 0 9 
Erivajadustega lastele 
abiõpetaja rakendamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

    Kvalifitseeritud eriväljaõppega kaadri säilitamine ja täiendamine 

    P 0 9 

  

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

  Aktiivne ja tulemuslik koostöö lasteaia, kodu ja lasteaia hoolekogu vahel 

    Uuringute ja analüüside koostamine 

    P 0 9 

Sisehindamised 
lasteaedades 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 
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    Ürituste ja teabepäevade korraldamine 

    P 0 9 

Lastevanematega 
ühiskoolituste 
korraldamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

  Kaasaegne õpikeskkond ja õppematerjalid 

    Õppematerjalide tehnilise baasi kaasajastamine 

    P 0 9 
Õppematerjalide 
kaasajastamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

    Lasteaedade mänguväljakute rajamine ja kaasajastamine 

    I 0 9 

Lasteaedade 
mänguväljakute 
täiendamine 

2014-
2015   3200  3200    6400 vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
majandusosakond 

    I   0 9 
Kurista lasteaia õueala 
piirdeaia ehitus 2013 10 000           10 000 vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
majandusosakond 

    Lasteaia hoonete renoveerimine 

    I 0 9 

Kuremaa LAK 
küttesüsteemide 
renoveerimine, 
keldriruumide remont 

2014-
2015   10 000   10 000      20 000  vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
majandusosakond 

    I 0 9 

Kurista lasteaia fassaadi ja 
katuse soojustamine ja 
treppide remont 2014    X          vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
majandusosakond 

    I 0 9 

Lasteaedade juurdeehitised 
ja ruumide laiendused 
(Jõgeva alevik, Siimusti) 

2013 400000         400 000 vallaeelarve, riik 50% majandusosakond 

    I  0 9 

Jõgeva aleviku lasteaia 
vihmaveesüsteemide 
ehitus, hoone sokli ja 
panduse remont, 
siseruumide remont. 

2016      10000       vallaeelarve 100% majandusosakond 

  I 09 

Kuremaa LAK katusel 
olevate 
ventilatsioonikorstende 
ümberehitus, 2014  X      vallaeelarve 100% majandusosakond 
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varikatuste remont 

    I 0 9 

Kuremaa LAK välisseinte 
soojustamine 2015     X         vallaeelarve 100% majandusosakond 

  I 09 

Jõgeva aleviku lasteaia 
õueala teede ja platside 
katete uuendamine, 
piirdeaia ehitus    X  X   vallaeelarve 100% majandusosakond 

  I 09 

Kurista lasteaia õueala 
teede ja platside katete 
uuendamine 2017     X      

    I 0 9 

Kurista lasteaia 
siseruumide remont 

2014-
2016    15000  15 000 15 000     45 000  vallaeelarve 100% majandusosakond 

  I 09 

Kurista lasteaia keskkütte 
üleviimine õliküttelt 
teisele kütteliigile 

2013 9000      18 000 vallaeelarve, KIK 50% majandusosakond 

    I 0 9 
Kuremaa LAK 
siseruumide remont 

2016-
2017       X X      vallaeelarve 100% Majandusosakond 

  I 09 
Laiuse Põhikooli lasteaia 
alale piirdeaia ehitamine 2015   X     vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    Lasteaedade arvutipargi ja tarkvara uuendamine 

    P 0 9 Arvutipargi uuendamine 
2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
majandusosakond 

    Arenguliste dokumentide koostamine 

    P 0 9 

Lasteaedade arengukavade 
uuendamine ja 
täiendamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
lasteaia juhataja 

   Osalemine maakondlikes, vabariiklikes ja rahvusvahelistes üritustes/projektides                 

    P 0 9 

  

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
lasteaia juhataja 

   Koostöö valla lasteaedade vahel                       
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    P 0 9 

Ühisürituste korraldamine 

2013-
2018        vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
lasteaia juhataja 

Üldharidus 

  Kodulähedane hea kvaliteediga ja konkurentsivõimeline põhiharidus 

    Koolitranspordi korraldamine 

    P 0 9 
Koolitranspordi 
korraldamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
koolijuht 

    Õppekavade uuendamine 

    P 0 9   
2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
koolijuht 

    Arenguliste dokumentide koostamine 

    P 0 9 

Koolide arengukavade 
täiendamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
koolijuht 

    Karjääri- ja kutsenõustamise tõhustamine ja arendamine 

    P 0 9 

Õpetajate ja õpilaste 
nõustamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond 

    Hariduse tugisüsteemide loomine                       

    P 0 9 

Logopeedi, psühholoogi 
teenuse tagamine 

2013-
2018        vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond 

  Individuaalne lähenemine erivajadustega õpilaste vajadustele  

    Individuaalsete õppekavade koostamine ja koduõppe võimaldamine vajadusel 

    P 0 9 
Erivajadustega lastele 
abiõpetaja rakendamine 

2013-
2018               riik 0% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond 

  Aktiivne koostöö ja ühistegevus 

    Osalemine maakondlikes, vabariiklikes ja rahvusvahelistes üritustes/projektides 

    P 0 9 

  

2013-
2018         

vallaeelarve, 
lapsevanemad 15% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
koolijuht 
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    Koostöö valla koolide vahel 

    P 0 9 

Ühisürituste korraldamine 

2013-
2018        

vallaeelarve, 
lapsevanemad 50% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
koolijuht 

    Koostöö valla ja Jõgeva linna koolide vahel ja uute sõprussidemete loomine 

    P 0 9 Ühisürituste korraldamine 
2013-
2018               vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

 Korras ja turvalised õuealad 

  Õuealade korrastamine 

  I 09 

Õuealade piiramine ja 
õuesõppevahendite 
paigaldamine (Siimusti, 
Laiuse, Vaimastvere) 

2014 - 
2017  X X X X   vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

  
Koolihoonete 
renoveerimine                             

    Fassaadide remont ja soojustamine                     

    I 0 9 

 Vaimastvere Kooli hoone 
fassaad ja aknad, võimla 
katus 

2016        50 000     vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuri-osakond 

    I 0 9 

 
 
 
 Laiuse Põhikooli hoone 2016       100 000      vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

    Laiuse põhikooli ruumide  remont                       

    I 0 9 
Võimlasse akustiliste 
plaatide paigaldamine 2015     X         vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

  I 09 
Väikese saali põranda 
vahetus ja saali remont 2014  X      Vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

  I 09 

Võimla inventariruumi 
juurdeehitus fassaadi 
kinniehitamise teel 2016    X    Vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

    
Küttesüsteemide renoveerimine ja üleviimine 
taastuvatele energiaallikatele                       
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    I 0 9 

 Vaimastvere Kool ja 
õpilaskodu, Laiuse 
Põhikool, Siimusti 
Lasteaed-Algool, Kuremaa 
Lasteaed-Algkool 

2013-
2018  X  X  X X X  X  

vallaeelarve, riik, 
KIK 50% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

Huviharidus 

  Mitmekesised ja arendavad huvitegevuse võimalused 

    Koostöö arendamine huvikoolidega 

    P 0 8 

Osalemine valla laste 
huvikoolide  õppekulude 
katmisel 

2013-
2018        vallaeelarve 100% 

Vallavalitsus, 
haridus- ja 
kultuuriosakond 

Noorsootöö 

  Toimiv aktiivne noorsootöö ja laiapõhjaline ning tulemuslik ühistegevus 

    Aktiviseerida noorsootöö kõiki valdkondi 

    P 0 8 
Noorte tööhõivevalmiduse 
tõstmine 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 50% Noorsootöö 

    P 0 8 
Noorsootöötajate erialane 
koolitamine 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 50% 

Noorsootöö, valla-
valitsus 

    P 0 8 
Noorte initsiatiivi 
toetamine ja koolitamine 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 50% 

Noorsootöö, valla-
valitsus 

    P 0 8 

Psühholoogilise ja 
karjäärinõustamisteenuse 
tagamine noortele 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 50% Noorsootöö, 

    P 0 8 

Infovahetuse tõhustamine 
igas noorsootöö 
valdkonnas 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 50% Noorsootöö 

    P 0 8 
Jõgeva valla noorte 
rahulolu uuring 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 50% 

Noorsootöö, valla-
valitsus 

    P 0 8 
Rahvusvahelise 
noorsootöö arendamine 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 50% 

Noorsootöö, valla-
valitsus 
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    P 0 8 
Noortevolikogu loomine, 
toetamine 

2014-
2018               vallaeelarve, fondid 50% 

Noorsootöö, valla-
valitsus 

    Koostöövõrgustiku suurem kaasatus noorsootöösse  

    P 0 8 

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

2013-
2018               

vallaeelarve, fondid, 
riik 50% Noorsootöö 

  P  

Koostöö arendamine teiste 
organisatsioonidega (kool, 
kogukond, raamatukogud 
jne) 

2013-
2018        

vallaeelarve, fondid, 
riik 50% 

Noorsootöö, valla-
valitsus 

  Jätkusuutlikud ja stabiilselt toimivad valla avatud noortekeskused 

    ANK-de tegevuse toetamine 

    I 0 8 
Laiuse ANK uue hoone 
leidmine, remonditööd 2014   X          Vallaeelarve, fondid 50% 

haridus-ja kultuuri-
osakond, 
majandusosakond 

    P 0 8 

Mobiilse noorsootöö 
arendamine valla 
piirkondades 

2013-
2018               Vallaeelarve, fondid 50% Noorsootöö 

    I 0 8 
Siimusti ANK hoone 
remonttööd (kelder) 

2015-
2016     X X       Vallaeelarve, fondid 50% 

haridus-ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    I 0 8 

Jõgeva aleviku ANK 
hoone remonditööd, 
laiendamine 

2014-
2016    X  X X     Vallaeelarve, fondid 50% 

haridus-ja 
kultuuriosakond, 
majandusosakond 

    P 0 8 
Noorsootöötajate 
tunnustamine 

2013-
2018               Vallaeelarve, fondid 50% 

Noorsootöö, valla-
valitsus 

    P 0 8 

Jõgeva valla noorsootöö 
sümboolika väljatöötamine 
ja kasutuselevõtmine 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 50% Noorsootöö 
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    P 0 8 

Jõgeva valla ANK-de 
omavahelise koostöö 
suurendamine 

2013-   
2018               vallaeelarve, fondid 50% Noorsootöö 

 
 
 
 
 

Kultuur 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassi-

fikaator Tegevus 
Tegevuse 

aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kultuuritegevus 

  Aktiivne ja mitmekülgne ning piirkonniti tasakaalustatud kultuuriline tegevus 

    Igasse piirkonda oma peoplatsi/külatanuma rajamine 

    P 0 8 

Külaplatsi rajamine Vana 
– Jõgeva Külla 

2013 640          3200 vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

  P 08 

Külaplatsi rajamine  
Kärde külla 

2013 X      3200 Vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    P 0 8 

Kiigeplatsi rajamine Endla 
külla 

2014   640         3200 vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    P 0 8 

Kiigeplatsi rajamine Pedja 
külla 

2014   640         3200 vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

  I 08 
Laiuse küla puhkeala 
rajamine 

2014-
2015  4312 4312    57 500 vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    P  0 8 
Vaimastvere vabaõhulava 
rajamine 2015      1280      6400 vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuriosakond, 
MTÜd 
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P 0 8 

Siimusti aleviku laada ja 
alevikuplatsi rajamine, 
lava ehitamine 2015 

  

 

 1280 

 

    

6400 vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

  

  

P 0 4 
Laiuse mäele vabaõhulava 
rajamine 2017 

  

  

  

 1280   6400 vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

 

 

P 08 
Kuremaa pargi tantsuplatsi 
laiendamine 2014 

 

X 

 

    vallaeelarve, MTÜd 10% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    Kultuurialase koostöövõrgustiku loomine ja arendamine 

    P 0 8 
Küla esindajatekogu 
moodustamine 

2014-
2018               vallaeelarve, MTÜd   

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    P 0 8 

Osalemine maakondlikes, 
vabariiklikes ja 
rahvusvahelistes 
projektides 

2013-
2018         vallaeelarve, MTÜd 20% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond 

  P 08 

Kultuurikollektiivide 
juhendajate töö 
tasustamine 

2014-
2018        vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    P 0 8 

Seltsitegevuse ja 
kultuuriürituste toetamine 
valla poolt 

2013-
2018        vallaeelarve, MTÜd 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    P  0 8 
Koolituste korraldamine 
MTÜdele 

2013-
2018               vallaeelarve, MTÜd 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    P 0 8 

Kultuuriürituste 
korraldamine koostöös 
naaberomavalitsustega 

2013-
2018               vallaeelarve, MTÜd 50% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    P  0 8 
Kultuuriedendajate 
tunnustamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond 

    Valla seltsimajade ja seltsiliseks tegevuseks kasutatavate ruumide renoveerimine 
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             I 0 8 
Laiuse Seltsimaja 
renoveerimine 

2013-
2018 38 000 X X  X X   X X 

vallaeelarve, fondid, 
MTÜ 15% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
majandusosakond, 
MTÜ 

    P  0 8 
Jõgeva aleviku rahvamaja  
ekspertiis 2014   X           vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
majandusosakond 

    Turismi ja kultuuriobjektide põimimine 

    P 0 4 

 Turismiobjektide 
kohandamine ja 
korrastamine ürituste 
korraldamiseks 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja  
kultuuri-osakond 

    Elanikkonna kultuurilembuse kujundamine 

    P 0 8 

Elanikkonna kaasamine 
ürituste korraldamisesse ja 
omaalgatuse toetamine 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 20% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

    P 0 8 

Jõgeva vallas sündinud või 
töötanud tuntud isikute 
leksikoni koostamine 

2014-
2018                vallaeelarve, fondid 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond 

    Kultuurisündmuste pidev reklaam, eelnevate sündmuste ärakasutamine tulevaste reklaamiks 

    P 0 8   
2013-
2018               vallaeelarve 100% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond 

Külaliikumine 

  Arenev ja elujõuline külaliikumine  

    Külaliikumise ja külade arengukavade koostamise toetamine 

    P 0 8 
Külaseltside tegevuse 
toetamine 

2013-
2018        vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Vallaelanike initsiatiivi toetamine 

    P 0 8 Infopäevade korraldamine 
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 
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    Külavanemate ja vallavalitsuse suhtluse tihendamine 

    P  0 8 
Külaseltside koostöökogu 
loomine 

2014-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Aktiivsemate külade tunnustamine 

    P 0 8 Tunnustamised 
2013-
2018         vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Informatsiooni kättesaadavaks tegemine ja levitamine 

    P 0 8 Infovahetus, levitamine 
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

Kirik 

  Tihedad sidemed kiriku ja kogudusega 

    Kiriku, Vallavalitsuse ja elanikkonna vahelise koostöö arendamine 

    P 0 8 Ühisürituste korraldamine 
2013-
2018               vallaeelarve, fondid 20% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd, Laiuse 
kogudus 

    P 0 8 
Kiriku kasutamine 
kontserdikohana 

2013-
2018               vallaeelarve, fondid 20% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd, Laiuse 
kogudus 

Raamatukogud 

  Hästitoimiv teabekeskustena tegutsevate raamatukogude süsteem 

    Koostöö seltside ja seltsingutega 

    P 0 8 

Ühisürituste korraldamine 
ja ruumide kasutamine 
seltsi poolt 

2013-
2018               vallaeelarve, MTÜd 20% 

haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

Muuseumid 

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

    Piirkondade ajalugu ja kultuurilugu tutvustavate muuseumitubade rajamine 

  

  

I 0 8 

Paduvere talumuuseumi 
Pedja meierei hoonesse 
muuseumi - loomekeskuse 
rajamine  

2013-
2018 X X X X X X X vallaeelarve, fondid 10%  MTÜd 
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P 0 8 
Osalemine Sordiaretuse 
muuseumi rajamisel 

2013-
2018 

              

vallaeelarve 

  

haridus- ja 
kultuuri-osakond 

    Muuseumide rajamisele kaasaaitamine ja tegevuse toetamine 

 

 

P 08 
Paduvere talumuuseumi 
arendamine 

2013-
2018        

vallaeelarve, fondid, 
MTÜ-d 10% MTÜ-d 

 

 

P 08 
Laiuse muuseumitoa 
arendamine 

2013-
2018        

vallaeelarve, fondid, 
MTÜ-d 10% 

MTÜ-d, haridus- ja 
kultuuriosakond 

 

 

P 08 
Kuremaa mõisa 
muuseumitoa arendamine 

2013-
2018        vallaeelarve, fondid 10% 

MTÜ-d, SA 
Kuremaa Turismi- 
ja Arenduskeskus 

  

  

P 0 8 

E. Niinivaara toa 
arendamine Siimusti 
raamatukogus 

2013-
2018 

              

vallaeelarve, fondid 

  
haridus- ja 
kultuuri-osakond, 
MTÜd 

  

  

P 0 8 

Osalemine savikaupade 
muuseumi tegevuse 
taastamisel 

2013-
2018        

Vallaeelarve, 
fondid, MTÜ-d 

100% 

MTÜ-d 

Sport 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassi-

fikaator Tegevus 
Tegevuse 

aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sporditegevus 

  Aktiivne ja mitmekülgne sporditegevus vallas 

    Noortespordi, tulemusspordi toetamine 

    P 0 8 
Järjepidev tegevuste 
toetamine (MTÜ-d) 

2013-
2018        vallaeelarve 100% 

Haridus- ja kultuuri 
osakond, MTÜ-d 

    Tervislike eluviiside ja aktiivse tegevuse teadvustamine ja toetamine  

    P 0 8 

Programmide ja projektide 
(ka. rahvusvahelised) 
toetamine 

2013-
2018         

vallaeelarve, fondid, 
riik 15% 

Haridus- ja kultuuri 
osakond, MTÜ-d 
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    Rahvaspordi arendamise ja rahvaspordiürituste korraldamisele kaasaaitamine 

    P 0 8 Osalemine programmides 
2013-
2018               

vallaeelarve, fondid, 
riik 15% 

Haridus- ja kultuuri 
osakond, MTÜ-d 

  P 08 

Piirkondlike 
spordimängude 
korraldamine 

2013-
2018        Vallaeelarve, fondid 15% 

Haridus- ja kultuuri 
osakond, MTÜ-d 

    Spordialase teabe levitamine ja arendamine 

    P 0 8 

Teabepäevad, koosolekud, 
konverentsid, koolitused 

2013-
2018               vallaeelarve 100% 

Haridus- ja kultuuri 
osakond, MTÜ-d 

  Korras ja atraktiivsed spordi- ning aktiivse puhkuse rajatised 

    Spordirajatiste renoveerimise toetamine ja arendamine 

    I 0 9 

Vaimastvere Kooli 
korvpalliväljaku katte 
uuendamine 2014   2560        12 800 

fondid, vallaeelarve, 
riik 20% majandusosakond 

    I 0 8 

Siimusti korvpalliväljaku 
katte ja vahendite 
uuendamine 2015     2560      12 800 

fondid, vallaeelarve, 
riik 20% 

haridus- ja kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, 
riik 

  I 09 
Laiuse Põhikooli staadioni 
asfaltkatte uuendamine 2015   X     

fondid, vallaeelarve, 
riik 20% 

haridus- ja kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    I 0 8 

Jõgeva aleviku 
jalgpalliväljaku katte ja 
vahendite uuendamine 

2013-
2018  X X X X  X  X   

vallaeelarve, riik, 
fondid 15% 

haridus- ja kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, 
riik, MTÜ 

    Spordi- ja mänguväljakute väljaehitamine                       

    I 0 8 
Laste mänguväljaku 
rajamine Laiuse alevikku  2014   X        X vallaeelarve, fondid 15% 

haridus- ja kultuuri 
osakond, 
majandusosakond. 
MTÜ 
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  P 08 

Mänguväljakute 
ohutusstandardile 
vastavuse inspekteerimine 

2014, 
2016  1500  1500   3000 vallaeelarve 100% majandusosakond 

    I 0 8 
Vaimastvere spordiväljaku 
ehitus 

2013-
2015 X X  X       X 

riik (PRIA),fondid 
vallaeelarve, Eesti-
Läti programm 15% 

majandusosakond, 
küla-seltsid 

                       

    I 08 
Mini-Arena spordiväljak 
Siimustisse 

2015-
2016   X X    vallaeelarve, fondid 15% 

haridus- ja kultuuri 
osakond, 
majandusosakond. 
MTÜ 

  I 08 
Kärde palli- ja 
mänguväljakute rajamine 

2013-
2014 X X      Vallaeelarve, fondid 15% 

haridus- ja  kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, 
MTÜd 

    P 0 4 

Paduvere Talumuuseumi 
spordiväljakute 
arendamine 

2015-
2016      X  X       vallaeelarve, fondid 15% 

MTÜ-d, haridus- ja 
kultuuri osakond, 
majandusosakond 

    Terviseradade, matkaradade, suusaradade arendamine ja korrastamine 
    

I  0 8 
Kuremaa suusa- ja 
terviseradade täiustamine 

2013-
2018 X X X  X  X  X  

vallaeelarve, riik, 
fondid 15% 

haridus- ja  kultuuri 
osakond, 
majandusosakond 

    

P 0 8 
Kurista terviseraja 
korrashoidmine 

2013-
2018 

              

vallaeelarve, fondid 15% 

haridus- ja  kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, 
MTÜ-d 

    I 0 8 

Siimusti Kiigemetsa 
terviseradade 
väljaehitamine 

2014-
2018   X X X X X  vallaeelarve, fondid 15% 

haridus- ja  kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, 
MTÜ-d 
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  I 08 

Matkarajad Kärde külast 
Preilikivi juurest Ripuka 
linnamäeni 

2014-
2018  X X X X X  vallaeelarve, fondid 15% MTÜ-d 

    I 0 8 
Siimusti lauluväljaku 
metsa terviserajad 

2013-
2018 X X X X X X  

vallaeelarve, fondid, 
RMK 15% MTÜ-d 

    I 0 4 
Linnamäe motokrossiraja 
arendamine 

2013-
2018 X X X X X X   

vallaeelarve, MTÜ, 
fondid 15% MTÜ 

    P 0 4 

Kassinurme loodus-, õppe- 
ja terviseradade 
arendamine 

2013-
2018         

vallaeelarve, MTÜ, 
fondid 15% 

haridus-  ja kultuuri 
osakond, 
majandusosakond, 
MTÜ-d 

Sotsiaalhoolekanne ja tööhõive 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassi-

fikaator Tegevus 
Tegevuse 

aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sotsiaalhoolekanne 

  Väärtustatud ja kvaliteetne sotsiaalne elukeskkond  

    Koostöövõrgustiku väljakujundamine ja edasiarendamine sotsiaalvaldkonnas 

    P 10 
Koostöövõrgustiku 
edasiarendamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Piirkondade sotsiaalhooldustöötajate töö organiseerimine 

    P 10 
Sotsiaalhooldustöötajate 
töötingimuste parendamine 

2013-
2018 3200  3200 3200 3200 3200 3200 19 200 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Teenustevõrgu väljaarendamine ja laiendamine, kvaliteedi parandamine 
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    P 10 

Sotsiaalhoolekandeteenust
e väljatöötamine vastavalt 
riiklikele standarditele 

2013-
2018 1000  1000  1000 1000 1000 1000 40 000  

Vallaeelarve, 
projektid 15% Sotsiaalosakond 

    Kolmanda sektori ja vabatahtlike kaasamine ja sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute tegevuse  toetamine 

    P 10 Projektide toetamine 
2013-
2018 2000  2000 2000 2000 2000 2000 12 000 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

   Heategevuse juurutamine elanikkonnas ja selle koordineerimine 

    P 10 

Vastavate projektide 
loomine 

2013-
2018 1500  1500 1500 1500 1500 1500 9000 

vallaeelarve, 
erasektor 100% Sotsiaalosakond 

    Juhtumikorralduse arendamine  

    P 0 1 

Juhtumikorraldaja 
ametikoha loomine ja -
meetodi rakendamine 

2014-
2018   7000 7000 7000 7000 7000 35 000 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

Laste ja lastega perede hoolekanne 

  Tõhus ja hästikorraldatud võrgustikutöö  

    Võrgustikutöö edasiarendamine ja infovahetuse tõhustamine 

    P 10 

Meeskonnakoolitus, 
suhtlemis- ja 
koostöötreeningud 

2013-
2018  1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 vallaeelarve, fondid 100% Sotsiaalosakond 

    Koostöö MTÜ-ga Jõgevamaa Nõustamiskeskus  

      (vt haridus)            

  Toimiv ennetustöö toetamaks laste eakohast ja täisväärtuslikku arengut 

    Ennetustöö mitmekesistamine (erinevad lähenemised) 

    P 10 Osalemine projektides 
2013-
2018 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 Vallaeelarve 

1000
% Sotsiaalosakond 

    Peretöö tõhustamine (peresisese suhtluse parandamine) 

    P 10 

Koolituspäevad ja 
teabepäevad riskirühmade 
peredele 

2013-
2018 1000   1000 1000 1000 1000 1000 6000 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 
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    Laste vaba aja sisustamine, koostöö kolmanda sektoriga, töö- ja puhkelaagrid (vt noorsootöö) 

    P 10 
Laste- ja noortelaagrites 
osalemise võimaldamine  

2013-
2018 2500  2500 2500  2500 2500  2500 15 000 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    P 10 

Osalemine 
rahvusvahelistes 
projektides 

2013-
2018               vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

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

    P 10 

Asenduskodu ja 
erivajadustega laste 
sotsialiseerimine, 
elluastumiseks vajalike 
oskuste ettevalmistamine 
ja teenuste parendamine 

2013-
2018               

vallaeelarve, 
maavalitsus 20% Sotsiaalosakond 

    Kasu- ja tugiperede süsteemi koolitamine 

    P 10 

Koolituste võimaldamine 
tugiperedele ja -isikutele 

2013-
2018 1000  1000 1000 1000 1000 1000 30 000 

vallaeelarve, 
maavalitsus, 
kolmas sektor 20% Sotsiaalosakond 

  Turvaline elukeskkond abi vajavatele lastele ja lastega peredele 

    Turvakodu teenuse võimaldamine 

    P 10 
  2013-

2018  1000  1000  1000  1000  1000  1000 6000 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Eestkostjate leidmine ja väljakoolitamine 

    P 10   
2013-
2018 600  600 600 600 600 600 3600 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Asenduskodu tingimuste parendamine 

    I 10 
Peremaja Andrus katuse 
remont 2014   3000         

 Riik, vallaeelarve, 
fondid  Majandusosakond 

Eakate hoolekanne 

  Eakate igapäevaeluga toimetulek harjumuspärases keskkonnas 

    Vanurite vajaduste kaardistamine ja teenuste kättesaadavuse tagamine 

    P 10   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 
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    Avahooldussüsteemi arendamine, teenuste valiku laiendamine ja kvaliteedi parandamine 

    P 10  Sotsiaaltranspordi teenus 
2013-
2018              vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

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

    P 10   
2014-
2018  5000 5000 5000 5000 5000 25 000 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Korterite kohandamine hoolekandeks koostöös erasektoriga (sesoonne hooldus – talve üleelamine) 

    P 10   
2014-
2018   1000  1000  1000  1000  1000  6000  vallaeelarve 100% 

 Sotsiaalosakond, 
erasektor, MTÜ 

    

Hooldekodus erinevate 
sotsiaalteenuste 
arendamine (päevahoid, 
intervallhooldus)                          

    I 10 Hooldekodu ehitamine 
2013-
2018 X  X   X  X X    

 fondid, riik, 
erasektor  erasektor 

Puuetega inimeste hoolekanne 

  Puuetega inimeste vajadusi arvestav elukeskkond 

    Puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine ja väljaselgitamine 

    P 10   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Puuetega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine ning teadlikkuse tõstmine 

    P 10   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Puuetega inimeste sotsialiseerimine toetamaks nende iseseisvat toimetulekut ja aktiivset osalemist ühiskonnaelus 

    P 10 Ühistegevused 
2013-
2018        vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Pakutavate teenuste valiku laiendamine 

    P 10   
2013-
2018               vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    Tugiisikute võrgustiku arendamine erivajadustega inimestele 

    P 10   
2013-
2018 600  600  600  600  600  600  18 000 vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    Koostöö jätkamine kolmanda sektori jt organisatsioonidega 

    P 10   
2013-
2018               vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

Sotsiaaltoetused ja –teenused 

  Kvaliteetne ja mitmekesine sotsiaaltoetuste ja –teenuste võrgustik 
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    Munitsipaaleluruumide renoveerimine 

    P 0 6 Jõgeva alevik 
2013-
2018               vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    P 0 6 Siimusti 
2013-
2018               vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    P 0 6 Kassinurme 
2013-
2018               vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    P 0 6 Laiuse 
2013-
2018               vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    P 0 6 Kuremaa 
2013-
2018               vallaeelarve 100% Majandusosakond 

  I 06 
Asenduskodu Metsatareke 
siseruumide remont 

2014-
2018  5000 5000 5000 5000 5000 20 000 

Vallaeelarve, riik, 
fondid  Majandusosakond 

    I 10 

Sotsiaaleluruumide 
rajamine korterelamusse 
Kärdes 

2015-
2016     X X     

Vallaeelarve, 
projektid 100% Majandusosakond 

    Piirkondliku sotsiaalkeskuste arendamine 

    I 10 

 Sotsiaaltöötajate 
vastuvõturuumide remont 
ja kaasajastamine 

2014-
2018    6000 6000  6000   6000 6000  30 000  vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

Tööhõive 

  Maksimaalselt tööga hõivatud elanikkond 

    Pikaajaliste töötute tööjõuturule aitamine  

    P 10 

Koostöö Eesti 
Töötukassaga ja MTÜga 
Jõgevamaa tugikeskus 

2013-
2018               Vallaeelarve, riik 30% Sotsiaalosakond 

    Koostöövõrgustiku väljakujundamine töötute, ettevõtjate/tööandjate ja vallavalitsuse vahel 

    P 10 Infotöö vahendamine 
2013-
2018        vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    Sotsiaalteenuste arendamine 
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    P 0 1 

Tööharjutusteenuse 
pakkumine ja erinevate 
teenuste arendamine 

2013-
2018         

vallaeelarve, riik, 
projektid 100% Sotsiaalosakond 

Tervishoid 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassi-

fikaator Tegevus 
Tegevuse 

aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tervishoid 

  Esmatasandi arstiabi kõigile valla elanikele 

    Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse säilitamine piirkondades 

   P 0 7 
 Perearstide tegevuse 
toetamine 

2013-
2018 3835 4000 4000 4000 4000 4000 23 835 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    P 10 

Ravikindlustusega 
hõlmamata isikute 
ravikulude tagamine  

2013-
2018 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24 000 vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

  Tõhus koostöö tervishoiu valdkonnas 

    Koostöö eriarstiabi kättesaadavuse tagamiseks 

    P 0 7 
 Abivajaja aitamine 
raviteenusele 

2013-
2018               perearstid   

perearstid, sotsiaal-
osakond 

  Terviseedendus 

    Tervislike eluviiside propageerimine 

    P 0 7 
Kampaaniate, 
teabepäevade toetamine 

2013-
2018               

vallaeelarve, fondid, 
riik 20% Sotsiaalosakond 

    P 0 7 
Tervisepäevade toetamine 
ja korraldamine 

2013-
2018        

vallaeelarve, fondid, 
riik 50% Sotsiaalosakond 
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  P 07 
Terviseprofiili 
tegevuskava elluviimine 

2013-
2018        Vallaeelarve, fondid 20% Vallavalitsus 

    Preventiivne töö sõltuvusainete valdkonnas,  

    P 0 7 
Informatsiooni 
vahendamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% Sotsiaalosakond 

    P  0 7 Projektide toetamine 
2013-
2018               vallaeelarve 20% Sotsiaalosakond 

    Kuremaa Tervisekeskuse arendamine 

    --- 0 8 
vt Turism ja 
puhkemajandus                       

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

    --- 0 8 
vt Turism ja 
puhkemajandus, Sport                       

 
Korrakaitse ja turvalisus 

Tegevus-
suund 

Arengu-
eesmärk Ülesanne 

Tegevusala 
klassi-

fikaator Tegevus 
Tegevuse 

aeg  

  Tegevuse 
maksumus 

kokku 
Finantseerimisallikad ja 
valla eelarve osakaal (%) Teostaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Korrakaitse ja turvalisus 

  Turvaline elukeskkond ja heal tasemel korrakaitse 

    Koostöö Kaitseliidu, politseiga ja Jõgevamaa Kriisikomisjoniga 

    P  0 3 
Abipolitseinike töö 
täiendav tasustamine 

2014-
2018  800 800 800 800 800 4000 vallaeelarve 100% Vallavalitsus 

    Naabrivalve süsteemi väljaarendamine 

    P  0 3 

Infopäevade korraldamine 
ja koostöö MTÜ-dega 

2013-
2018               vallaeelarve 80% Vallavalitsus 

    Kiirusepiirangute kehtestamine asulates, koolide ümbruses ja riskiohtlikkuse vähendamine 

    P 0 3 
Liikluskorraldusvahendite 
paigaldamine 

2013-
2018               vallaeelarve 100% Majandusosakond 

    Külaliikumise soosimine ja arendamine, külaseltsi roll turvalise elukeskkonna loomisel (vt kultuur) 

    P 0 8   
2013-
2018               vallaeelarve 100% Vallavalitsus 
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    Preventiivne töö uimastiennetuse valdkonnas 

    --- 0 7 vt Tervishoid                       

    Sotsiaalse kontrolli tugevdamine ja avalikkuse teavitamine  

    P 0 7  Koostöö ja infovahetus 
2013-
2018               

Vallaeelarve, 
kolmas sektor, riik 100% Sotsiaalosakond.  
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4.3 Eelarvestrateegia 
 
Eelarvestrateegia olemus 
 
Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan 
nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia koostamise kohustus tuleneb  
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS). 
 
Valla eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis 
eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, piisavate reservide olemasolu, piisav  
laenuteenindamise- ja investeerimisvõimekus ning muuta valla tegevus enda 
funktsioonide täitmisel tulemuslikumaks. 
 
Valla eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on majandusprognoosid ja valla 
arengukava, mis hõlmab omakorda valdkondlikke arengukavasid. Jõgeva valla 
eelarvestrateegia tugineb metoodiliselt ja sisuliselt õigusaktidele, eelkõige kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele, valla arengukavale, riigi 
eelarvestrateegiale ning headele tavadele avaliku sektori finantsjuhtimise kohta. 
Eelarvestrateegia võib olla omavalitsuse arengukava osa või iseseisev dokument. 
 
Ülevaade majanduskeskkonnast ja riigi eelarvepoliitikast 
 
Kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia on lahutamatult seotud majanduse 
makrokeskkonnaga ja riigi eelarvepoliitikaga.Tänasel päeval varjutab kogu Euroopat 
majanduslik ebakindlus ja riskide suurenemine. Üheks oluliseks väljakutseks on 
euroala tabanud võlakriisi jätkumine ja sellega toimetulemine.  Majanduslik 
ebakindlus on jõudnud reaalmajandusse ja raske on täna hinnata, kas ebakindluse 
mõju on lühiajaline või püsiv. 
 
Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 
2013. Aastal 1,5% ja 2014. aastal 3,6%. Aastaks 2015 ootame 3,5%st kasvu. 
Rahandusministeerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise 
prognoosi põhistsenaariumiga alandanud, mille peapõhjuseks on esimese poolaasta 
nõrgad reaalkasvu näitajad. 2014. ja 2015. aastate majanduskasvu prognoosid ei ole 
võrreldes eelneva prognoosiga muutunud. Majanduskasvu toetab neil aastail nii välis- 
kui sisenõudluse suurenemine. Eksport kasvab impordist kiiremini, mille tagajärjel 
netoekspordi panus osutub positiivseks. 2016–2017 kiireneb majanduskasv vastavalt 
3,6%ni ja 3,8%ni. Kasvu vedajaks jääb eksport, kuid sisenõudluse tugi peaks taas 
suurenema. (allikas: Rahandusministeeriumi 2013. aasta suvine majandusprognoos) 

 
Tabelis 45 on toodud peamised eelarvestrateegia perioodi hõlmavad 
makromajanduslikud näitajad, mis on aluseks strateegia prognooside tegemisel. 
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Tabel 45. Makromajanduslikud näitajad 2011-2018 
 

Makromajanduslikud näitajad* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SKP jooksevhindades (mln EUR) 12 000,0 12 600,0 12 800,0 13 200,0 13 400,0 14 200,0 14 800,0 15 200,0

SKP reaalkasv 7,6% 3,2% 1,5% 3,6% 3,5% 3,5% 3,6% 3,8%

Tarbijahinnaindeks 3,0% 3,9% 3,2% 2,7% 2,8% 2,9% 2,8% 2,8%

Hõive (tuh inimest) 609,1 624,4 632,5 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0

Tööhõive kasv 2,2% 2,5% 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Keskmine kuupalk (EUR) 839,0 887,0 940,0 998,0 1 061,0 1 130,0 1 204,0 1 240,0

Palga nominaalkasv 7,0% 5,7% 6,0% 6,2% 6,3% 6,5% 6,5% 6,5%

Palga reaalkasv 3,9% 1,8% 2,7% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5%

 
* Rahandusministeeriumi 2013. aasta suvine majandusprognoos 

 
 
Valitsuse kasutuses olev peamine vahend majanduse mõjutamiseks ja riigi tasakaalustatud 
arengut ohustavate majandusriskide ohjamiseks on eelarvepoliitika. Vabariigi Valitsuse 
eesmärk on tagada jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. Sihiks 
on, et eelarvepoliitilised otsused toetavad maksimaalselt makromajanduslikku stabiilsust, 
ohjavad majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske ning parandavad majanduse 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Tulevaste majanduslangustega toimetulekuks peab olema 
tagatud piisavate reservide olemasolu ja paindlikkus eelarves tulude ja kulude struktuuri 
muutmiseks.  
 
Eesmärgiks on, et eelarvepoliitilised otsused langetatakse üheaegselt (s.t vaid eelarve-
(strateegia)protsessis), otsused on jätkusuutlikud (arvestatakse otsuste pikaajalist mõju), 
maksimaalselt valdkonnapoliitikaid ja muude valitsussektori tasandite tegevust arvestavad 
ning kõiki rahastamisallikaid (lisaks maksutuludele ka EL toetused, ülemäärase saastetasu 
kvoodi müügitulu jms) ühtselt käsitlevad. (allikas: Riigi eelarvestrateegia) 
 
Jõgeva valla eelarvestrateegiaga püstitatakse järgnevad eelarvepoliitika 
üldeesmärgid:  
 
� Hoida tegevustulem positiivne ulatuses, mis tagaks valla laenuteenindamise kulud 
ning finantspaindlikkuse ja jätkusuutliku investeerimisvõime.   
� Investeeringute tegemisel kasutada maksimaalselt Euroopa Liidu 
struktuurifondide võimalusi ning positiivse tegevustulemi abil tagada piisav 
omafinantseerimise võimekus.  
� Teostada kõigepealt elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks vajalikud investeeringud, 
mis looksid eeldused elanike arvu stabiliseerumiseks (sh. väljarände pidurdumiseks).   
� Hoida korras tootmistegevuseks vajalik infrastruktuur ning seeläbi säilitada piisav 
tööhõive tootmissektoris.  
 
 
Jõgeva valla põhitegevuse tuludest 50-58% moodustab üksikisiku tulumaksu 
laekumine seepärast on oluline välja tuua tulumaksu mõjutavad tegurid. Tabelis 46 on 
kajastatud Jõgeva vallale laekuva tulumaksu prognoos ja selle aluseks olevad 
eeldused. 
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Tabel 46. Tulumaksu laekumise andmed 2009-2012 ja prognoos 2013-2018. 
 
Tulumaksu laekumise andmed

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maksumaksjate arv* 1 972 2 159 2 166 2 220 2 171 2 180 2 180 2 180 2 180 2 184

Maksumaksjate arvu muutus -5,4% 9,5% 0,3% 2,5% 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Väljamaksed füüsilistele isikutele* 15 660 642 15 022 388 15 860 963 17 353 508 18 837 909 19 851 194 20 851 694 21 935 982 23 076 653 24 322 969

Sissetulek inimese kohta kuus 662 580 662 702 723 759 797 839 882 928

Sissetuleku kasv -7,3% -12,4% 14,2% 4,6% 3,0% 5,0% 5,0% 5,2% 5,2% 5,2%

Sissetuleku kasv Eestis kokku 13,9% -5,0% 7,0% 5,7% 6,0% 6,2% 6,3% 6,5% 6,5% 6,5%

Tulumaksu laekumine* 1 850 506 1 745 755 1 831 374 1 978 300 2 179 546 2 302 739 2 418 797 2 544 574 2 676 892 2 821 464

Tulumaksu laekumise kasv -13,6% -5,7% 4,9% 8,0% 10,2% 5,7% 5,0% 5,2% 5,2% 5,4%

Tulumaksu laekumise ja sissetulekute 
suhe 11,8% 11,6% 11,5% 11,4% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%

KOVile eraldatav tulumaksu protsent 11,93% 11,4% 11,4% 11,4% 11,57% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60%

* Möödunud perioodide kohta Rahandusministeeriumi andmed

prognoos
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Jõgeva valla põhitegevuse kulude eelarve prognoosimisel aastateks 2014-2017 on 
arvestatud käesolevas eelarvestrateegias püstitatud eesmärgiga, et hoida tulud ja kulud 
tasakaalus ning seeläbi tagada piisav investeerimisvõime (sh. omafinantseering 
arendusprojektideks, mis kasutavad erinevaid toetusrahasid) ja laenude teenindamise 
võime.  
 
Avalike teenuste kvaliteedi säilitamise eesmärgil on vajalik järgmisel neljal aastal suunata 
vähem vahendeid investeeringutesse ning tagada laenude teenindamine, eraldiste 
maksmine ja personali- ja majandamiskulude tasumine. Juhul, kui soovitakse suurendada 
investeeringuvõimet tuleb otsida võimalusi majandamiskulude optimeerimiseks.  
 
Jõgeva valla krediidivõimelisena hoidmise tarvis seatakse järgnevad laenustrateegiat 
toetavad põhimõtted:  
� Investeeringud planeeritakse vastavalt kehtivale arengukavale.  
� Eelarve koostamisel järgitakse kõiki KOFSi nõudeid.  
� Tulude alalaekumise korral teostatakse kulutusi kinnitatud eelarvest proportsionaalselt 
väiksemas mahus.  
� Tulude alalaekumine vajab koheselt põhjuste leidmist ja analüüsimist.  
� Omatulude senise osakaalu hoidmine eelarve kogumahust vähemalt samal tasemel.  
� Oluliste majandus- ja demograafiliste muudatuste ilmnemisel tulude ja kulude 
struktuuri operatiivne ümberhindamine.  
 
Jõgeva valla laenukohustused aastate lõikes on esitatud tabelis 9. Aastatel 2011-2012 
võetavad laenud on ÜF projektide omaosaluste finantseerimiseks.  
 
Tabelis 47 on näidatud esitatud eelarvestrateegia valla tuludest, kuludest ja 
finantseerimise allikatest.  
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Tabel 47. Jõgeva valla eelarvestrateegia 2012-2017 
 

Jõgeva Vald 
2012 

täitmine 

2013 
eeldatav 
täitmine 

2014 
eelarve   

2015 
eelarve   

2016 
eelarve   

2017 
eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 3 946 214 4 128 199 4 242 739 4 378 797 4 509 574 4 643 892 
     Maksutulud 2 127 705 2 320 334 2 445 739 2 561 797 2 687 574 2 819 892 
          sh tulumaks 1 978 300 2 177 334 2 302 739 2 418 797 2 544 574 2 676 892 
          sh maamaks 149 405 143 000 143 000 143 000 143 000 143 000 
          sh muud maksutulud 0 0 0 0 0 0 
    Tulud kaupade ja teenuste müügist 732 203 702 302 700 000 710 000 715 000 717 000 
    Saadavad toetused tegevuskuludeks 1 024 567 1 036 268 1 057 000 1 067 000 1 067 000 1 067 000 
         sh  tasandusfond ( lg 1) 492 816 429 133 430 000 430 000 420 000 410 000 
         sh  toetusfond ( lg 2) 496 442 579 438 600 000 610 000 620 000 630 000 
         sh muud saadud toetused 
tegevuskuludeks 35 309 27 697 27 000 27 000 27 000 27 000 
     Muud tegevustulud 61 738 69 295 40 000 40 000 40 000 40 000 
Põhitegevuse kulud kokku 3 655 488 4 019 659 4 105 782 4 228 024 4 328 423 4 443 493 
     Antavad toetused tegevuskuludeks 357 937 384 642 385 000 385 000 391 834 411 138 
     Muud tegevuskulud 3 297 551 3 635 016 3 720 782 3 843 024 3 936 589 4 032 355 
          sh personalikulud 1 600 729 1 760 871 1 780 000 1 833 400 1 877 966 1 923 590 
          sh majandamiskulud 1 695 944 1 864 612 1 908 782 1 977 624 2 026 623 2 076 765 
             sh alates 2012 sõlmitud 
katkestamatud kasutusrendimaksed  8 953 22 616 14 312 13 962 10 372 10 372 
          sh muud kulud 877 9 533 32 000 32 000 32 000 32 000 
Põhitegevuse tulem 290 725 108 540 136 957 150 773 181 151 200 399 

Investeerimistegevus kokku -610 236 
-1 267 

801 -229 063 -30 270 -27 460 -25 470 
    Põhivara müük (+) 149 571 4 642 145 000 0 0 0 

    Põhivara soetus (-) -354 685 
-1 054 

858 -790 000 -170 000 -170 000 -170 000 
         sh projektide omaosalus   -853 989 -345 000 0 0 0 
   Põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine (+) 196 073 184 882 445 000 170 000 170 000 170 000 
   Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine (-) -595 262 -370 857         
   Osaluste ning muude aktsiate ja osade 
müük (+) 0 0         
   Osaluste ning muude aktsiate ja osade 
soetus (-) 0 0         
   Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0         
   Antavad laenud (-) 0 0         
   Finantstulud (+) 8 512 6 390 2 200 2 200 2 200 2 200 
   Finantskulud (-) -14 445 -38 000 -31 263  -32 470 -29 660 -27 670 

Eelarve tulem -319 510 
-1 159 

261 -92 106 120 503 153 691 174 929 
Finantseerimistegevus 262 271 732 998 92 106 -120 503 -153 691 -174 929 
   Kohustuste võtmine (+) 396 125 854 438 200 000 0 0 0 
   Kohustuste tasumine (-) -133 854 -121 440 -107 894 -120 503 -153 691 -174 929 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) -57 240 -426 263         
Nõuete ja kohustuste saldode 
muutus (tekkepõhise e/a 
korral) (+ suurenemine /- 
vähenemine) 0 0 0 0 0 0 
Likviidsete varade suunamata 
jääk aasta lõpuks 426 263 0 0 0 0 0 
Võlakohustused kokku aasta 962 469 1 695 467 1 787 573 1 667 070 1 513 379 1 338 450 
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lõpu seisuga 
    sh sildfinantseering 0 0         
Netovõlakoormus (eurodes) 536 206 1 695 467 1 787 573 1 667 070 1 513 379 1 338 450 
Netovõlakoormus (%) 13,6% 41,1% 42,1% 38,1% 33,6% 28,8% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 
(eurodes) 2 367 728 2 476 920 2 545 643 2 627 278 2 705 744 2 786 335 
Netovõlakoormuse ülemmäär 
(%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Vaba netovõlakoormus 
(eurodes) 1 831 522 781 452 758 070 960 208 1 192 365 1 447 885 

 
 
 
Tabel 48. Jõgeva valla eelarvestrateegia valdkonniti. 
 
Põhitegevuse ja 
investeerimistegevuse 
kulud valdkonniti 
(COFOG)* (kõik "+" 
märgiga) 

2012 
täitmine 

2013 
eeldatav 
täitmine 

2014 
eelarve   

2015 
eelarve   

2016 
eelarve   

2017 
eelarve  

01 Üldised valitsussektori 
teenused 393 339 435 927 431 513 449 760 446 970 468 950 
  Põhitegevuse kulud 378 893 397 927 400 250 417 290 417 310 441 280 
     sh saadud toetuste arvelt 191 276 250 250 250 250 
     sh muude vahendite 
arvelt 378 702 397 651 400 000 417 040 417 060 441 030 
  Investeerimistegevuse 
kulud 14 446 38 000 31 263 32 470 29 660 27 670 
     sh saadud toetuste arvelt             
     sh muude vahendite 
arvelt 14 446 38 000 31 263 32 470 29 660 27 670 
02 Riigikaitse 0 0 0 0 0 0 
  Põhitegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt             
     sh muude vahendite 
arvelt             
  Investeerimistegevuse 
kulud 0 0 0 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt             
     sh muude vahendite 
arvelt             
03 Avalik kord ja julgeolek 0 0 0 0 0 0 
  Põhitegevuse kulud 0 0 0 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt             
     sh muude vahendite 
arvelt             
  Investeerimistegevuse 
kulud 0 0 0 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt             
     sh muude vahendite 
arvelt             
04 Majandus 541 668 494 107 475 000 490 000 490 000 530 000 
  Põhitegevuse kulud 246 900 303 645 305 000 320 000 320 000 360 000 
     sh saadud toetuste arvelt 0 3 477 0 0 0 0 
     sh muude vahendite 
arvelt 246 900 300 168 305 000 320 000 320 000 360 000 
  Investeerimistegevuse 
kulud 294 768 190 462 170 000 170 000 170 000 170 000 
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     sh saadud toetuste arvelt 126 714 169 082 170 000 170 000 170 000 170 000 
     sh muude vahendite 
arvelt 168 054 21 380 0 0 0 0 
05 Keskkonnakaitse 53 124 54 097 55 000 57 000 57 000 70 000 
  Põhitegevuse kulud 53 124 54 097 55 000 57 000 57 000 70 000 
     sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0 
     sh muude vahendite 
arvelt 53 124 54 097 55 000 57 000 57 000 70 000 
  Investeerimistegevuse 
kulud 0 0 0 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0 
     sh muude vahendite 
arvelt 0 0 0 0 0 0 
06 Elamu- ja 
kommunaalmajandus 555 190 650 054 85 000 89 000 89 000 105 000 
  Põhitegevuse kulud 98 828 88 002 85 000 89 000 89 000 105 000 
     sh saadud toetuste arvelt 0 5 130 0 0 0 0 
     sh muude vahendite 
arvelt 98 828 82 872 85 000 89 000 89 000 105 000 
  Investeerimistegevuse 
kulud 456 362 562 052 0 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt 11 218 0 0 0 0 0 
     sh muude vahendite 
arvelt 445 144 562 052 0 0 0 0 
07 Tervishoid 8 309 10 205 12 000 12 000 15 113 18 000 
  Põhitegevuse kulud 8 309 10 205 12 000 12 000 15 113 18 000 
     sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0 
     sh muude vahendite 
arvelt 8 309 10 205 12 000 12 000 15 113 18 000 
  Investeerimistegevuse 
kulud 0 0 0 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt             
     sh muude vahendite 
arvelt             
08 Vabaaeg, kultuur ja 
religioon 664 996 732 150 1 230 552 730 000 760 000 760 000 
  Põhitegevuse kulud 604 293 650 001 680 552 730 000 760 000 760 000 
     sh saadud toetuste arvelt 0 4 296 10 000 10 000 10 000 10 000 
     sh muude vahendite 
arvelt 604 293 645 705 670 552 720 000 750 000 750 000 
  Investeerimistegevuse 
kulud 60 703 82 149 550 000 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt 19 785 0 275 000 0 0 0 
     sh muude vahendite 
arvelt 40 918 82 149 275 000 0 0 0 

09 Haridus 1 886 185 2 551 916 2 090 000 2 050 000 2 080 000 
2 080 

000 

  Põhitegevuse kulud 1 755 806 1 989 651 2 020 000 2 050 000 2 080 000 
2 080 

000 
     sh saadud toetuste arvelt 463 537 510 932 520 000 520 000 520 000 520 000 
     sh muude vahendite 
arvelt 1 292 269 1 478 719 1 500 000 1 530 000 1 560 000 

1 560 
000 

  Investeerimistegevuse 
kulud 130 379 562 265 70 000 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt 31 956 3 000         
     sh muude vahendite 
arvelt 98 423 559 265 70 000 0 0 0 
10 Sotsiaalne kaitse 517 068 554 918 547 980 552 734 590 000 609 213 
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  Põhitegevuse kulud 509 335 526 131 547 980 552 734 590 000 609 213 
     sh saadud toetuste arvelt 32 714 64 753 70 000 70 000 70 000 70 000 
     sh muude vahendite 
arvelt 476 621 461 378 477 980 482 734 520 000 539 213 
  Investeerimistegevuse 
kulud 7 733 28 787 0 0 0 0 
     sh saadud toetuste arvelt 6 400 12 800 0 0 0 0 
     sh muude vahendite 
arvelt 1 333 15 987 0 0 0 0 

KOKKU 4 619 879 5 483 374 4 927 045 4 430 494 4 528 083 
4 641 

163 

  Põhitegevuse kulud 3 655 488 4 019 659 4 105 782 4 228 024 4 328 423 
4 443 

493 
     sh saadud toetuste arvelt 496 442 588 864 600 250 600 250 600 250 600 250 
     sh muude vahendite 
arvelt 3 159 046 3 430 795 3 505 532 3 627 774 3 728 173 

3 843 
243 

  Investeerimistegevuse 
kulud 964 391 1 463 715 821 263 202 470 199 660 197 670 
     sh saadud toetuste arvelt 196 073 184 882 445 000 170 000 170 000 170 000 
     sh muude vahendite 
arvelt 768 318 1 278 833 376 263 32 470 29 660 27 670 

 
 
 
 
Investeeringuprojektid  
 
Investeeringuprojektid tulenevad Jõgeva valla arengukavast. Investeeringutest tooks esile 
2010. aastal alanud ja 2012. aastal lõpetatava Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonitrasside  (ÜVK) rajamise ja rekonstrueerimise. Jõgeva aleviku ÜVK 
rajamist ja rekonstrueerimist rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, kogu 
projekti  maksumus  ca 2,8 milj eurot. Jätkub ka teine mahukas ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt “Jõgeva ja Puurmani valla 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”, mis hõlmab Jõgeva vallas 
Kuremaa, Laiuse, Siimusti alevikes ja Vaimastvere külas elavaid tarbijaid. Projekti 
rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja  kogu projekti maksumus on  ca 6,1 
milj eurot ning planeeritud valmismisaeg 2013. aasta.  
Haridusasutustes on kavandatud suuremad investeeringud hoonete üleviimisega 
taastuvenergiale ja laiendamisele. Investeeringuobjektid aastatel 2014-2016 täpsustuvad 
vastava  aasta eelarve koostamisel.  
 
 
 
Tabel 49. Jõgeva valla investeeringuprojektid  
 

Investeeringuprojektid* (alati 
"+" märgiga) 

2013 
eeldatav 
täitmine 

2014 
eelarve   

2015 
eelarve   

2016 
eelarve   

2017 
eelarve   

Teede ehitus ja remont 169 082 170 000 170 000 170 000 170 000 
sh toetuse arvelt 169 082 170 000 170 000 170 000 170 000 
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)           

Valla hoonete üleviimine 
soojuspumba süsteemile 91 200 550 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt   275 000       
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sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 91 200 275 000       
Haridusasutuste 
renoveerimine 471 436 70 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 471 436 70 000       
Tänavavalgustuste rek 
alevikes 58 800 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 58 800         

…           
            
Eelpool nimetamata muud 
projektid kokku 248 353 0 0 0 0 
sh toetuse arvelt 15 800         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 232 553         
KÕIK KOKKU 1 038 871 790 000 170 000 170 000 170 000 
sh toetuse arvelt 184 882 445 000 170 000 170 000 170 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 853 989 345 000 0 0 0 
 
 
 
 
 
Sõltuva üksuse finantsnäitajad  
 
Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus moodustati Jõgeva valla sihtasutusena 
2004 aastal. Sihtasutus haldab Kuremaa mõisakompleksi hooneid (loss, tuuleveski, 
abihooned) ja rajatisi (autode ja karavanide parkla) ning korraldab nende kasutamist ja 
renoveerimist. Oluliseks tegevuseks on looduskaitsealuse pargi hooldamine ning põllu- ja 
rohumaade otstarbeka kasutamise korraldamine. 
 
Valdavalt finantseeritakse sihtasutuse majandustegevust Jõgeva valla eelarveliste 
vahendite abil, mõningal määral ka sihtasutuse majandustegevusest laekunud rahaliste 
vahendite kasutamisega.Prognoositavalt võrduvad põhitegevuse kulud laekuvate tuludega. 
Aastal 2012 suurenevad kulud tarbijahinnaindeksi võrra. 
 
Sihtasutusel puudub investeerimistegevus, kuna põhivarad kuuluvad valla bilanssi ja 
planeeritavad renoveerimistööd (Kuremaa lossi välisfassaad, sadevete äravoolusüsteemid 
ja küttesüsteem) finantseeritakse valla poolt. 
 
 
 
Tabel 50. Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskuse finantsnäitajad 2012-2017 

SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus 
2012 

täitmine 

2013 
eeldatav 
täitmine 

2014 
eelarve  

2015 
eelarve   

2016 
eelarve   

2017 
eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku (+) 123 888 108 000 53 000 53 000 53 000 53 000 

    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 117 916 100 000 45 000 45 000 45 000 45 000 
        sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 
kasutusrendimaksed             
    sh saadud tulud muudelt 
arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt             
Põhitegevuse kulud kokku (+) 33 096 48 000 53 000 53 000 52 000 52 000 
    sh tehingud kohaliku omavalitsuse 
üksusega 13 508 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
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    sh tehingud muude arvestusüksusesse 
kuuluvate üksustega             
    sh alates 2012 katkestamatud 
kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse 
mitte kuuluvatele üksustele)             
Põhitegevustulem 90 792 60 000 0 0 1 000 1 000 

Investeerimistegevus kokku (+/-) -94 554 -54 646         

Eelarve tulem -3 762 5 354 0 0 1 000 1 000 

Finantseerimistegevus (-/+)             

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, 
- vähenemine) 44 741 -50 000     1 000 1 000 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 
(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 47 287 -55 354         

              
Likviidsete varade suunamata jääk aasta 
lõpuks 50 951 951 951 951 1 951 2 951 
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga   0 0 0 0 0 
    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)             
    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)             
    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad 
ka KOV bilansis 

  
          

Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Sõltuva üksuse finantsnäitajad  
 
Jõgeva vald moodustas 2002. aastal aktsiaseltsi  KUREMAA ENVEKO vallas 
kommunaalmajanduse korraldamiseks. Loodud aktsiaselts ühendas endas AS Laiuse Kote 
ja AS Sordikom.    
 
AS KUREMAA ENVEKO põhitegevusalaks on gaaskütuse jaotus ja müük 
magistraalvõrkude kaudu. Peale selle tegeldakse gaasitrasside, veevarustuse ning 
kanalisatsioonisüsteemide korrashoiu ja teenuse müügiga ning ehitusega seda just Jõgeva 
valla territooriumil.  Põhiliselt teostatakse ka valla heakorratööd ning teedehooldusest, 
samuti hallatakse Jõgeva vallale kuuluvaid kalmistuid.   
 
Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava järgi koostatud projektide 
rahastamine EL Ühtekuulusfondi kaasabil algas 2010.aastal ning kestab 2013. aastani. AS 
KUREMAA ENVEKO prioriteediks on olemasolevate süsteemide töö tagamise kõrval ka 
alustada ja arendada projekte valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks. AS KUREMAA ENVEKO laiendas veemajanduse 
alast tegevust Puurmani vallas Sadukülas. 
 
Tabel 51. AS KUREMAA ENVEKO finantsnäitajad 2012-2017 
 

AS Kuremaa ENVEKO 
2012 

Täitmine  

2013 
eeldatav 
eelarve  

2014 
eelarve  

2015 
eelarve  

2016 
eelarve  

2017 
eelarve  

Põhitegevuse tulud kokku (+) 921 891 890 000 850 000 840 000 820 000 800 000 
    sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt 270 628 260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 
         sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 
kasutusrendimaksed             
    sh saadud tulud muudelt 
arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt             
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Põhitegevuse kulud kokku (+) 316 443 320 000 330 000 340 000 350 000 360 000 
    sh tehingud kohaliku omavalitsuse 
üksusega             
    sh tehingud muude arvestusüksusesse 
kuuluvate üksustega             
    sh alates 2012 katkestamatud 
kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse 
mitte kuuluvatele üksustele)             
Põhitegevustulem 605 448 570 000 520 000 500 000 470 000 440 000 
Investeerimistegevus kokku (+/-) 1 889 694 674 900 640 000 250 000     
Eelarve tulem 2 495 142 1 244 900 1 160 000 750 000 470 000 440 000 
Finantseerimistegevus (-/+) 0 0 -27 118 -27 118 -27 118 -27 118 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine)   -90 000 -20 000 -10 000     
Nõuete ja kohustuste saldode 
muutus (tekkepõhise e/a korral) 
(+/-)             
              

Likviidsete varade suunamata 
jääk aasta lõpuks 194 432 104 432 84 432 74 432 74 432 74 432 
Võlakohustused kokku aasta lõpu 
seisuga 461 000 

461 000 433 882 406 764 379 646 352 528 
    sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline) 

461 000 433 882 406 764 379 646 352 528 325 410 

    sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)             
    sh muud võlakohustused, mis kajastuvad 
ka KOV bilansis             
Netovõlakoormus (eurodes) 266 568 356 568 349 450 332 332 305 214 278 096 
Netovõlakoormus (%) 28,9% 40,1% 41,1% 39,6% 37,2% 34,8% 

 
 
 
 
Konsolideeritud näitajad 
 
Kuna KOFS nõuab põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse väljatoomist ka kohaliku 
omavalitsuse arvestusüksuse kohta ehk konsolideeritud kujul, siis on järgnevalt toodud 
tabel konsolideeritud näitajate kohta. Jõgeva valla konsolideeritud arvestusüksuse 
eelarvestrateegia kajastab AS KUREMAA ENVEKO (osalusmäär 100%)  ja SA Kuremaa 
Turismi- ja Arenduskeskuse (osalusmäär 100%) finantsnäitajaid.  
 
 
Tabel 52. Jõgeva valla arvestusüksuse eelarvestrateegia 2012-2017 
 

Jõgeva vald 
2012 

täitmine 

2013 
eeldatav 
täitmine 

2014 
eelarve   

2015 
eelarve   

2016 
eelarve   

2017 
eelarve   

Põhitegevuse tulud 
kokku 4 589 941 4 751 199 4 835 739 4 971 797 5 092 574 5 216 892 
Põhitegevuse kulud 
kokku 3 602 975 4 012 659 4 178 782 4 321 024 4 440 423 4 575 493 
   sh alates 2012 sõlmitud 
katkestamatud 
kasutusrendimaksed  8 953 22 616 14 312 13 962 10 372 10 372 
Põhitegevustulem 986 965 738 540 656 957 650 773 652 151 641 399 
Investeerimistegevus 
kokku 1 184 904 -647 547 410 937 219 730 -27 460 -25 470 
Eelarve tulem 2 171 870 90 993 1 067 894 870 503 624 691 615 929 
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Finantseerimistegevus 262 271 732 998 64 988 -147 621 -180 809 -202 047 
Likviidsete varade 
muutus (+ 
suurenemine, - 
vähenemine) -12 499 -566 263 -20 000 -10 000 1 000 1 000 
Nõuete ja kohustuste 
saldode muutus 
(tekkepõhise e/a 
korral) (+/-) -2 446 639 -1 390 254 -1 152 882 -732 882 -442 882 -412 882 
              
Likviidsete varade 
suunamata jääk aasta 
lõpuks 671 646 105 383 85 383 75 383 76 383 77 383 
Võlakohustused kokku 
aasta lõpu seisuga 1 423 469 2 156 467 2 221 455 2 073 834 1 893 025 1 690 978 
    sh sildfinantseering 
(arvestusüksuse väline) 461 000 433 882 406 764 379 646 352 528 325 410 
Netovõlakoormus 
(eurodes) 751 823 2 051 084 2 136 072 1 998 451 1 816 642 1 613 595 
Netovõlakoormus (%) 16,4% 43,2% 44,2% 40,2% 35,7% 30,9% 
Netovõlakoormuse 
ülemmäär (eurodes) 5 050 941 5 000 820 4 434 375 4 368 053 4 327 666 4 236 035 
Netovõlakoormuse 
ülemmäär (%) 110,0% 105,3% 91,7% 87,9% 85,0% 81,2% 
Vaba netovõlakoormus 
(eurodes) 4 299 117 2 949 736 2 298 303 2 369 602 2 511 024 2 622 440 

 
 
 
 
Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine 
 
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini tagamise meetmetena on kinni peetud 
kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse 
arvestusüksusepõhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoorumuse 
ülemmäärast. 
 
 
 
4.4 Arengukava täitmise tagamisega seotud riskid ja nende maandamine 
 
Jõgeva valla arengukava täitmise riskid on valla sisesest arengust või väliskeskkonnast 
tulenevad asjaolud, mis võivad märkimisväärselt mõjutada arengukavas soovitud visiooni 
ja eesmärkide saavutamist ning tegevuskava edukat elluviimist. Käesolev arengukava on 
ajakohastatud dokument ja selle elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning 
seega keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Kui mingi tegevuse 
elluviimine seda siiski nõuab, siis hinnatakse keskkonnamõju igal üksikul juhul eraldi. 
Olulisemad riskid, mille maandamisele tuleb vallal enam tähelepanu pöörata, on 
järgmised:. 
 
Majanduskasvu aeglustumine, töökohtade arvu vähenemine ja tööpuuduse 
suurenemine, mille tagajärjel laekumised Jõgeva vallaeelarvesse jäävad 
kavandatust väiksemaks. Alalaekumise tulemusena osa arengukavas planeeritud 
töid tuleb lükata määramata ajaks tulevikku või leida nende teostamiseks 
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täiendavaid lisavahendeid. Kohalike avalike teenuste osutamine jääb maha elanike 
põhjendatud ootustest. 

 
Riskide maandamise võimalused: 

 
• valla pikaajalise laiapõhjalisel kokkuleppe olemasolu ja sellel põhineva 

finantsinformatsiooni kogumine ning kasutamine valla paindlikus finantsjuhtimises; 
• konservatiivse, kuluefektiivsust taotleva eelarvepoliitika elluviimine, vallavara ja 

teiste ressursside säästlik ning erinevatel ärimudelitel kasutamine; 
• sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri ehitamisse kaasatakse erinevaid finantseerijaid, 

otsitakse usaldusväärseid ja asjatundjaid partnereid tööde teostamiseks ja teenuste 
osutamiseks;  

• valla poolt osutatavatelt teenustelt saadava tulu suurendamine ja selle suunamine 
investeeringuteks; 

• projektitaotluste põhjalik ettevalmistamine ja järjekindel esitamine infrastruktuuri 
objektide rahastamiseks riigieelarve ja Euroopa Liidu struktuurivahenditest 
kaasfinantseerimise abil; 

• vallas elavatele inimestele selgitustöö, et nad registreeriksid oma elukoha Jõgeva 
valla rahvastikuregistris, et suurendada üksikisiku tulumaksu laekumist 
vallaeelarvesse; 

• tõhusa süsteem loomine abivajajate toetamiseks. 
 
Jõgeva valla ja Jõgeva linna kehvad koostöösuhted ja rivaalitsemine. Huvigruppide 
vaheline dialoog on pärsitud ja naaberomavalitsustega asjaajamise keerukus ei 
võimalda sõlmida pikaajalisi osapooli rahuldavaid kokkuleppeid. Tulemuseks on 
avalike teenuste osutamise väljaarendamise täiendav vajadus või vähene 
otstarbekus, kus ei arvesta piirkonda tervikuna ja selles toimuvaid 
arengusuundumusi. Ressursse kasutatakse kitsastest huvidest lähtuvalt.  
 
Riskide maandamise võimalused: 

 
• poliitikute ja ametnike aus ja avameelne suhtlemine elanike ja huvigruppidega. 

Kohalike omavalitsuste järjekindel avalikest huvidest kantud koostöö, mille eesmärk 
on suurendada otsustuste läbipaistvust ja põhjendatust ning lahenduste otstarbekust 
ja pikaajaliste huvide arvestamist; 

• Jõgeva valla ja Jõgeva linna valdkondlike arengupoliitikate süsteemne ja 
kooskõlastatud koostamine, mis väärtustab senisest märksa enam arenguvajadustel 
põhinevat koostööd;  

• piirkonna sotsiaalse ja majandusliku sidususe suurendamine ning osapoolte pidev 
informeerimine kohaliku omavalitsuse üksuses toimuvast; 

• valla juhtimisstruktuuri ajakohastamine, ametiasutuste ja tugiteenuste tegevuste 
kooskõlastamine naaberomavalitsustega, ametnike töötulemuste suurem 
väärtustamine; 

• avalike teenuste standardite koostamine, et selgitada teenuste osutamiseks vajalik 
ressursikulu ning kindlustada teenuste osutamise minimaalne tase vallas tervikuna; 

• e-teenuste osutamise laiendamine. 
 
Loodusõnnetused ja tarbijalik looduskasutus. Loodusõnnetustest võib 
tõenäolisemateks pidada tormi, paduvihma ja tulekahjusid, mis võivad põhjustada 
kahju inimese tervisele, looduskooslustele ja vara hävimist. Eirata ei tohi riske, mis 
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tulenevad tarbijalikust suhtumisest looduskeskkonda, keskkonnaohtlikust tootmisest 
ja veostest. 
 
Riskide maandamise võimalused:  
 
• järelvalve ja nõudlikkuse suurendamine nii elanike kui ettevõtete riskikäitumise, 

ehitustegevuse ja kasutatavate tehnoloogiate suhtes; 
• ohuolukordadele reageerimise valmisoleku suurendamine (kiirabi, tuletõrje), 

koostöö jõustruktuuridega (politsei, kaitseliit) ning vabatahtlike ühendustega;  
• ennetava tegevuse tähtsuse suurendamine, ohuolukordadeks valmisoleku tagamine, 

kriisireguleerimisplaani koostamine ja elanike hädaolukorras tegutsemise väljaõppe 
korraldamine.  

 
4.5 Arengukava elluviimine ja tulemuslikkuse seire 
 
Jõgeva valla arengukava kehtestab Jõgeva Vallavolikogu ja praktilist elluviimist 
korraldab Jõgeva Vallavalitsus. Arengukava on vallavalitsuse töövahend ja juhend oma 
tegevuse korraldamiseks koostöös avalikkusega. Arengukava tegevuskavas aastateks 
2013-2018 on määratletud valla lähiaastate prioriteetsed tegevused ja projektid, mille 
elluviimist korraldab vallavalitsus ja mis on osaliselt või täiel määral rahastatud 
vallaeelarvest. Lisaks vallaeelarvele, arvestatakse tegevuskava täiendavate 
finantseerimisallikatena ka Eesti riigieelarvest eraldatavaid finantstoetusi ning Eesti, 
välisriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide abi- ja toetust koostööprogrammidest, 
sh Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kaasamine. Samuti on arengukava 
täitmiseks tarvis tagada sihtfinantseeringuid ja erasektori kaasfinantseeringud. 
 
Arengukava rakendamise seire ja ajakohastamine toimub iga-aastaselt, eelnedes Jõgeva 
valla järgneva aasta eelarve koostamisele. Vastavalt Kohaliku Omavalitsuse Korralduse 
Seadusele peab vallavolikogu arengukava ajakohastamise tarvis tegema otsuse iga-
aastaselt enne 01. oktoobrit. Arengukava ajakohastamise käigus aktualiseeritakse valla 
olukorda iseloomustavad faktandmed ning olukorrast tulenevad probleemipüstitused, 
hinnatakse arengukava elluviimise edukust ja tegevuskava täitmist, vajadusel täpsustades 
arengumudelis seatud eesmärke ja ülesandeid. Seejärel seatakse järgneva aasta 
tegevusprioriteedid ning viiakse sisse muudatused valla tegevuskavas, milles näidatud 
tegevused ja vajalikud rahalised mahud on ühtlasi aluseks vallaeelarve koostamisele. 
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