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SISSEJUHATUS 
 
Arengukava on jagatud kolmeks põhiosaks:  
 hetkeolukorra kirjeldus  
 visioon ja eesmärgid  
 tegevuskava aastani 2022. 
 
Arengukava on jaotatud seitsmeks teemavaldkonnaks:  
 ettevõtlus  
 haridus  
 kultuur, sport ja vaba aeg  
 sotsiaalne kaitse  
 linnakujundus ja linnaplaneerimine  
 linnamajandus  
 linna juhtimine. 
 
2016. aastal uuendatud arengukavas on:  
 uuendatud hetkeolukorra kirjeldust;  
 pikendatud tegevuskava aastani 2022; 
 arvestatud linna uute valdkondlike arengukavadega (terviseprofiil, säästva energiamajanduse 

tegevuskava); 
 arvestatud Euroopa Liidu 2014–2020 rahastamisperioodi rahastamisvõimalustega; 
 arvestatud Eesti riigi regionaalarengu uute suundumustega toimepiirkondade tugevdamiseks 

ja haldusreformiga. 
 



 Jõgeva linna arengukava 

_____________________________________________________________________________ 
 

 4

 
 
 

I osa  
HETKEOLUKORD 
 
 

Asend  
 
Jõgeva linn asub Eesti keskosas, 154 km kaugusel Tallinnast ja 51 km kaugusel Tartust. Jõgeva 
linn asub ida-läänesuunaliselt Tartu–Jõgeva–Aravete (Piibe) maantee ja Pedja jõe vahel ning on 
põhjast piiritletud Jõgeva–Mustvee maanteega.  
 
Linna läbib põhja-lõunasuunaliselt Tartu–Tapa raudtee. Jõgeva linn paikneb 58º45` laiuskraadil 
ja 28º24` pikkuskraadil. Linna pindala on 3,94 ruutkilomeetrit ja linna ümbritseb rõngasvallana 
Jõgeva vald. 
 

Ajalugu 
 
Jõgeva küla tekkis muinasajal Pedja jõe äärde. Küla on kirjalikult esmamainitud 16. sajandi 
keskpaigas seoses aktiivse soolaveoga mööda Piibe maanteed, mis oli kuni 20. sajandi alguseni 
peamine ühendustee Tallinna ja Tartu vahel. Jõgeva areng linnaks sai võimalikuks tänu Tapa–Tartu 
raudtee ehitamisele 1876. aastal.  
 
20. sajandi alguses ehitati Jõgeva külla mitmeid kauplusi, rajati väikeettevõtteid. Maad jagati 
kruntideks ja algas aktiivne elamuehitus. 1919. aastal nimetati Jõgeva aleviks. Linnaõigused sai 
tollal umbes 1400 elanikuga Jõgeva 1. mail 1938. Linnas oli siis 184 elumaja, kuid Jõgeva sai 
kõvasti kannatada Teises maailmasõjas, kui tulekahjudes hävis umbes 20 elumaja, mitmeid 
ärihooneid, jaamahoone, hulk kõrvalhooneid. Punaarmeelased lasksid taganedes õhku üle jõe 
viiva silla. 
 
Nõukogude ajal sai Jõgevast samanimelise rajooni keskus, millega kaasnes aktiivne 
ehitustegevus (koolimajad, lasteaiad, haigla, valitsushooned, kultuurimaja, politseihoone jne). 
Välja ehitati kaks suurt korterelamute piirkonda (Rohu–Tähe ja nn KEK-i linnaosa). 
Elanike arv kasvas hüppeliselt, ületades tipphetkel 1990. aastate alguses 7000 inimese piiri. 
 

Looduskeskkond 
 
Jõgeva linn paikneb Vooremaa maastiku loodeserval. Linna territooriumile jääb kaks voort. 
Maapinna üldine langus on ida suunas. Pinnakate on peamiselt saviliivmoreen, pindmise kihi 
moodustab muld või täitepinnas. Põhjavesi asub 1,5-6,9 meetri sügavusel ja on valdavas osas 
nõrgalt kaitstud. Linna idaosas voolab Pedja jõgi, mis on 122 km pikk ja suubub Emajõkke.  
 
Kliima on sisemaaline. Aasta keskmine õhutemperatuur on 4,5 kraadi. Jõgeval on mõõdetud 
Eesti kõigi aegade madalaim õhutemperatuur 17. jaanuaril 1940, see oli -43,5 kraadi. 
Aastaringselt on valdavaiks lõuna- ja läänetuuled. 
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Rahvastik 
 
Jõgeva linnas elas rahvastikuregistri andmetel 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 5418 inimest, neist 
naisi 2969 ja mehi 2449 (võrdluseks: 2013. a jaanuaris elas linnas 5661 elanikku). 
 
Rahvaarv on vähenenud nii loomuliku kui mehhaanilise iibe tõttu.  
Laste sündivus on olnud kõikuv, jäädes siiski tagasihoidlikuks.  
 
Aasta 2012 2013 2014 2015 
Sünde 39 44 41 45 
Surmasid 74 66 55 60 
Saabus 195 245 226 198 
Lahkus 253 326 192 280 
Allikas: Eesti rahvastikuregister, Statistikaamet  
 
Rahvastiku vanuselises püramiidis toimuvad kiired muutused. Oluliselt on vähenenud 10–19-
aastaste noorte ja 20–29-aastaste osakaal. Suhteliselt stabiilsel tasemel on püsinud väikelaste 
osakaal. 
 
Rahvastik vananeb, kronoloogilise võrdluse saamiseks on esitatud alljärgnev ülevaade olulistest 
arvulistest muutustest vanusegruppides. 
 
Vanusegrupp 2010 2013 2015 

0–9-aastased 544 545 558 
10–19-aastased 777 657 600 
20–29-aastased 793 699 703 
30–39-aastased 592 545 550 
40–49-aastased 809 831 775 
Allikas: Statistikaamet 
 
Rahvastiku vanuselisest jaotusest lähtuv tööturusurve indeks, mis võimaldab määrata piirkonna 
taastootmispotentsiaali ja vanuselise struktuuri tasakaalustatust näitab, et Jõgeva linnas 
lähiaastatel tööikka jõudvate elanike arv jääb tööeast välja jõudvate elanike arvule märgatavalt 
alla. Jõgeva linna tööturusurve indeks oli 2014. aastal 0,74, mis on madalam kui Eesti keskmine 
(0,81).  
 
Ligi 90 protsenti Jõgeva linna elanikest on rahvuselt eestlased. 97 protsendil Jõgeva elanikest on 
Eesti kodakondsus, määratlemata kodakondsusega isikuid on 1,6 protsenti.  
 
Alltoodud tabelis on esitatud ülevaade enim esindatud rahvusvähemustest rahvastikuregistri 
andmetel seisuga veebruar 2016.  
 

Rahvus Inimeste arv Jõgeval 
venelased 312 

ukrainlased 60 
soomlased 28 

valgevenelased 24 
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ETTEVÕTLUS 
 
 

Ettevõtlus 
 
Jõgeva linna ettevõtlust iseloomustab majandustegevuse mitmekülgsus, mis on üks kohaliku 
omavalitsuse elujõulisuse näitajaid. Tegevusvaldkondade järgi moodustavad kõige suurema osa 
kaubanduse ja teenindusega tegelevad ettevõtjad. Olulisel määral on esindatud ka ehituse, 
veonduse, laonduse, metsamajanduse ning kommertsteenuste osutamisega seotud ettevõtjad. 
Tööstusest on esindatud puidutöötlemine, naha- ja tekstiilitoodete valmistamine, õmblustööstus 
ja pehme mööbli valmistamine. Jõgeval tegutseb palju teistes piirkondades registreeritud 
ettevõtjaid, kes on siin avanud põhiliselt kaubandus- ja teenindusettevõtteid, ning finantssektori 
asutusi, pakkudes konkurentsi kohalikele ettevõtjatele ning olles tööandjaiks Jõgeva linna 
elanikele. 
 
Äriregistri andmetel oli 2016. a märtsis Jõgeva linnas registreeritud 352 äriühingut ja 138 
füüsilisest isikust ettevõtjat. Õigusliku vormi järgi on kõige rohkem osaühinguid – 337.  
 
Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal majanduslikult aktiivsete ettevõtjate arv Jõgeval 353. 
Töötajate arvust lähtuvalt oli Jõgeval kõige rohkem 1–9 töötajaga mikroettevõtteid (323), 
väikeettevõtteid (10–49 töötajat) oli 25, keskmise suurusega ettevõtteid (50 ja enam töötajat) 5.  
 
Suurima töötajate arvuga ettevõtted on kaubandusettevõte Jõgeva Majandusühistu, puitmajade 
tootja AS Valmeco, teedeehituse ettevõte AS Vooremaa Teed, pehme mööbli tootja OÜ 
Softcom ning õmblusettevõte OÜ Nordlanden.  
 
Jõgeva linnal on osalus kahes äriühingus: 
1) 100-protsendiline osalus osaühingus Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar, osakapital 199 404,34 €; 
2) 100-protsendiline osalus osaühingus Jõgeva Veevärk, osakapital 859 483,85 €. 
 
Jõgeval tegutseb ettevõtjate nõustamise ja muude tugiteenuste osutamisega tegelev SA 
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. 
 

Tööhõive 
 
Suurim tööandja linnas on erasektor. Jõgeva linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate 
asutuste keskmine töötajate arv oli 2015. aastal 253. Suurima töötajate arvuga asutus Jõgeva 
linnas on SA Jõgeva Haigla ligi 180 töökohaga. 
 
Rahvaloenduse andmetel (2011. a seisuga) olid 59 protsenti Jõgeva linnas tööd saavatest 
inimestest Jõgeva linna elanikud, ülejäänud 41 protsenti käis siia tööle teistest omavalitsustest. 
Jõgeva vallast käis linna tööle 417 inimest. Tööga hõivatud oli 2240 Jõgeval elavat inimest, neist 
58 protsenti sai tööd Jõgeva linnas. 42 protsenti Jõgeva elanikest töötas väljaspool linna, neist 228 
(11,3 protsenti) töötas Jõgeva vallas. Jõgeva maakonna teistes omavalitsustes töötas 148 inimest 
(6,6 protsenti), Tartu linnas 6,6 protsenti, välisriikides 7,6 protsenti, sh Soomes 6,1 protsenti.  
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Registreeritud töötute arv Jõgeva linnas : 

Aasta Töötuid 1. jaanuari seisuga 
2012 
2014 
2016 

171 
143 
136 

Allikas: Töötukassa 
 
Palka saavate elanike arv on Jõgeva linnas viimastel aastatel kasvanud. Samuti on kasvanud kuu 
keskmine brutotulu, kuid selle kasv on aeglasem kui Jõgeva maakonnas ja Eestis tervikuna. 
2014. aastal oli Jõgeva linna palgasaajate keskmine brutotulu 814 eurot (sh meestel 935 eurot ja 
naistel 718 eurot).  
 
Palgasaajate arv ja kuu keskmine brutotulu: 

Aasta 
Palgatöötajate arv 

Jõgeva linnas 

Kuu keskmine 
brutotulu 

eurodes Jõgeva 
linnas 

Kuu keskmine 
brutotulu 

eurodes Jõgeva 
maakonnas 

Kuu keskmine 
brutotulu 

eurodes Eestis 

2012 2037 712 724 844 

2013 2055 774 779 900 

2014 2055 814 830 954 

Allikas: Statistikaamet 
 
Arengueeldused 
 Jõgeva on toimepiirkonna äri- ja kaubanduskeskus. 
 Ettevõtjad teevad omavahel koostööd. 
 Avalik sektor suhtub ettvõtlusse toetavalt. 
 Ettevõtlust toetava tugitaristu olemasolu. 

 
Probleemid 
 Napib tööjõudu. 
 Ettevõtluseks sobivat vaba äri- ja tootmismaad on linnas vähe. 
 Paljudel väikeettevõtjatel napib ettevõtlusalaseid kogemusi, juhtimis- ning erialane kompetents 

on ebapiisav. 
 Tarbijaskond on piiratud ja väheneb järjepidevalt. 
 Olemasolevate ettevõtluspiirkondade tugitaristu (juurdepääsuteed, elektrivarustatus, tänava-

valgustus, ühisveevärk ja -kanalisatsioon) vajab osaliselt rekonstrueerimist ja laiendamist. 
 Elanike, eriti noorte, ettevõtlikkus on madal. 
 

Turism 
 
Jõgeva linn on geograafiliselt hea asukohaga: maakonnakeskus, Piibe maantee ja Põltsamaa-
Mustvee maantee ristumiskoht. Linna läbib raudtee. 
 
Majutusteenust pakuvad Jõgeva spordikeskuse Virtus juures tegutsev hostel, kus on 42 
voodikohta, puhkemaja Route House, kus on 14 voodikohta ja külalistemaja Madise Maja 8 
voodikohaga. 
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Toitlustusteenust pakuvad Jõgeva linnas restoran Kosmos (ca 80 istekohta), Saksa pubi (60 
istekohta), kohvik Virtus (40 istekohta), kohvik Panther (35 istekohta), kohvik Ateljee (25 
istekohta), kaks pitsakohvikut, Linna kohvik polikliinikus (30 istekohta) ja Jõgevamaa 
Gümnaasiumi kohvik (35 istekohta). Tegutsevad mitmed kiirtoidukohad.  
 
Muinsuskaitse all olev luuletaja Betti Alveri sünnikodu Jaama tn 3b on ajaloomälestis, kus 
tegutseb Betti Alveri muuseum. Helilooja Alo Mattiiseni mälestuseks on Jõgeva Muusikakoolis 
rajatud klaveriklass. Külastajatele on atraktiivne eramuuseumina tegutsev Jõgewa Muuseum, 
mille ekspositsiooni fookus on sõjaajalool.  
 
Alates 2015. a on Jõgeva Kultuurikeskuses avatud turismiinfopunkt. Põhjalikumat turismiinfot 
on võimalik saada Jõgevamaa Turismiinfokeskusest Palamusel.  
 
Linnas on kolm arhitektuurimälestist: pangahoone Suur tn 18a ning elamud Suur tn 17 ja Suur 
tn 18. Linna keskust ilmestab Tauno Kangro loodud skulptuur Hea Linna Vaim. Lisaks on 
linnas mitmeid mälestusmärke ja -kive. 
 
Arengueeldused 
 On välja kujunenud kultuuritraditsioonid (Alo Mattiiseni ja Betti Alveri päevad) ning 

korraldatakse traditsioonilisi tähtsündmusi (talvefestival, linnapäevad). 
 Toimib koostöö maakonna turismiinfokeskusega ja turismiettevõtjatega. 
 On võimalik süvendada koostööd lähivaldadega, sest läheduses on mitmed suure 

potentsiaaliga turismiobjektid (Palamuse, Kuremaa, Peipsi piirkond, Vooremaa, Elistvere 
loomapark, Vudila mängumaa, Põltsamaa, Äksi jääaja keskus). 

 Jõgeval mõõdetud külmarekord annab võimaluse arendada siin külmalinna- ja jõuluteemat. 
 Linna läbijatel, eelkõige rongireisijatel, on tekkinud suurem huvi Jõgeva linna vastu. 
 Osalemine piirkondlikes turismialgatustes (Vooremaa Geopark, Piibe maantee arendus). 
 
Probleemid 
 Puudub atraktiivne keskne turismiatraktsioon, mis külalisi Jõgevale meelitaks. 
 Linnaruumi vähene atraktiivsus: vähe disainielemente, puudub külastuselamust pakkuv 

kesklinn. 
 Puudub võimalus bussitäie külastajate mugavaks majutamiseks ja toitlustamiseks. 
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HARIDUS 
 
 

Alusharidus 
 
Jõgeval on kaks lasteaeda, kesklinnas asub lasteaed Rohutirts (Rohu tn 8) ja linna lääneosa 
teenindab lasteaed Karikakar (Pae tn 2). Kõigile eelkooliealistele lastele, kelle vanemad seda 
soovivad, on tagatud päevahoid lasteaias. 
 
Lasteaias Rohutirts käis 2016. a septembris 163 last, lasteaiarühmi on 10, neist kaks sõimerühma 
ja üks tasandusrühm. Lasteaias Karikakar käis 109 last, lasteaiarühmi on kuus, neist üks 
sõimerühm. Kokku käis linna lasteaedades 272 last, keskmine laste arv rühmas oli 17.  
 
Lasteaia Rohutirts hoone rekonstrueeriti põhjalikult 2010. aastal. Lasteaiale Karikakar valmis 
uus hoone 2013. aastal.  
 

Üldharidus 
 
Jõgeval on kolm üldhariduskooli. Jõgevamaa Gümnaasiumis õppis 2016. a septembris 205 
noort, Jõgeva Põhikoolis 675 ja Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis 120. 
 
Kõigil kolmel koolil on regionaalne tähtsus, nende koolide õpilastest on üle 40% pärit 
ümberkaudsetest valdadest, peamiselt Jõgeva vallast. 
 
Jõgeva Põhikooli õpilaste arvu prognoos aastani 2023 on järgmine (sulgudes klassikomplektide arv): 
 

Õppeaasta 
2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

1. klass 79 (4) 73 (3) 86 (4) 66 (3) 72 (3) 55 (3) 52 (3) 52 (3) 

2. klass 64 (3) 79 (4) 73 (3) 86 (4) 66 (3) 72 (3) 55 (3) 52 (3) 

3. klass 64 (3) 64 (3) 79 (4) 73 (3) 86 (4) 66 (3) 72 (3) 55 (3) 

4. klass 75 (3) 64 (3) 64 (3) 79 (4) 73 (3) 86 (4) 66 (3) 72 (3) 

5. klass 75 (3) 81 (3) 68 (3) 70 (3) 85 (4) 78 (3) 90 (4) 70 (3) 

6. klass 70 (3) 75 (3) 81 (3) 68 (3) 70 (3) 85 (4) 78 (3) 90 (4) 

7. klass 101 (4) 76 (3) 77 (3) 91 (4) 72 (3) 82 (3) 94 (4) 88 (4) 

8. klass 82 (4) 101 (4) 76 (3) 77 (3) 91 (4) 72 (3) 82 (3) 94 (4) 

9. klass 96 (4) 82 (4) 101 (4) 76 (3) 77 (3) 91 (4) 72 (3) 82 (3) 

Kokku:         
põhikool  706 695 705 686 692 687 661 655 

tavaklasse 31 30 30 30 30 30 29 30 

HEV-klasse* 4 4 4 4 4 4 4 4 

* Hariduslike erivajadustega õpilaste klass 
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2016. aastal on Jõgeva põhikooli käsutuses kaks koolihoonet asukohaga Piiri tn 1 ja Rohu tn 10, 
staadionimaja ning Jõgeva linna staadion. Olemasolevatesse hoonetesse on investeeritud aastatel 
1997–2015 enam kui 2 miljonit eurot, kuid see ei ole olnud õpikeskkonna kaasajastamiseks 
kaugeltki piisav. Mõlemal koolihoonel puudub terviklik kaasaegne ventilatsioonisüsteem. 
Küttetorustik on enamasti vananenud, elektrijuhtmestik uuendatud vaid osaliselt.  
 
Õpilaste arvu vähenemise tõttu ja kulude kokkuhoidmiseks on kavas lähiaastatel tuua kogu 
õppetegevus ühte, Rohu tänava koolihoonesse.  
 
Hoone Piiri tn 1  
Hoone valmis 1984. aastal. Selles hoones on renoveeritud köök, paigaldatud kogu hoonele uued 
aknad, täielikult on renoveeritud aula, võimla ja fuajee. 
Keskmine klassiruumi (sealhulgas ei arvestata rühmaruume) suurus on 60,3 m2. 
Kokku on 6018 m2 kasulikku pinda, sealhulgas keldrikorrusel 1550 m2. 
Õpperuumide pind on kokku 1838 m2, puhkeruumide pind põhikorpuses 788 m2. 
Hetkel on põhikooli kasutuses I ja II korrus. 
 
Hoone Rohu tn 10  
Hoone valmis 1971. aastal ja on valdavas osas renoveeritud. 
Keskmine klassiruumi (siinhulgas ei arvestata rühmaruume) suurus on 54,2 m2. 
Kokku on 3974 m2 kasulikku pinda, õpperuumide pinda 1515 m2, puhkeruumide pinda 
põhikorpuses 670 m2.  
 
Spordimaja Rohu tn 10 
Spordisaal 423 m2, duširuumid, riietusruumid ja tualetid nii poistele kui tüdrukutele, laoruumid 
(kokku 184 m2). 
 
Hoone Piiri tn 1c (Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli kasutuses olev pind) 
Täiskasvanute keskkooli kasutuses on 6 klassiruumi 346 m2, keskmine klassiruumi suurus on 
57,7 m2, millele lisandub 6 lisaruumi. 
 

Huviharidus 
 
Jõgeva linnas tegutseb kaks huvialakooli: muusikakool ja kunstikool.  
 
Jõgeva Muusikakoolis (asutatud 1957) õppis 2016. a septembris põhiõppes 77 ja huviõppes 73 
õpilast.  
 
Muusikakoolis õpetatavad huvialad on klaver, viiul, flööt, akordion, lõõtspill, klarnet, saksofon, 
vaskpillid (trompet, tromboon, eufoonium, tuuba), löökpillid ja klassikaline kitarr. Õppeaeg 
põhiõppes on 7 aastat. Alates 2008. aastast tegutseb muusikakoolis huviõppe osakond (varem 
Jõgeva kultuurikeskuse huvikool), kus on võimalik osaleda lauluõppes (rühmatunnid  
3–7-aastastele), instrumendiõppes (individuaal- ja rühmatunnid õpilastele alates 10. eluaastast) 
ja tantsuõppes (rühmad alates 5. eluaastast).  
 
Muusikakool asub asutamisest alates Suur tn 12 hoones. Kahel korrusel on 10 klassiruumi ja 
saal, kasutatavat pinda kokku 395 m2. Osaliselt on renoveeritud esimese korruse klassiruumid, 
fuajee, koridorid ja tualetid. 2011. aastal renoveeriti ja ehitati välja Alo Mattiiseni nime kandev 
klaveriklass. 



 Jõgeva linna arengukava 

_____________________________________________________________________________ 
 

 11

 
Jõgeva Kunstikoolis (asutatud 1996) oli 2016. a septembri seisuga 80 õpilast. 
 
Kunstikoolis kestavad õpingud 5 aastat. Õpetatavad ained on joonistamine, maalimine, vormiõpetus, 
kompositsioon ja kunstiajalugu. Kunstikoolis on võimalik õppida ka üksikaineid või osaleda 
projektkursustel. Kunstikoolis pakutakse kunstialast huvikoolitust ja korraldatakse täiendõpet ka 
täiskasvanuile. Väga populaarseks on viimastel aastatel osutunud mudilaste kunstiringid.  
 
Kunstikool asub spordikeskuses Virtus, Aia tn 40. Kunstikooli kasutuses on 7 õpperuumi, 1 
tehniline abiruum, õpetajate tuba, juhataja kabinet ja ladu. Näitusi korraldatakse spordikeskuse 
suures fuajees. 
 
Huvialakoole peab üleval Jõgeva linn. Lapsevanemad tasuvad igakuist õppetasu kulude 
osaliseks katmiseks. 
 

Noorsootöö 
 
Noortekeskus asub Piiri tn 1c hoone esimesel korrusel ja keskuse kasutuses on 151 m2: kaks 
tegevusruumi, kööginurk, WC-duširuum, puhketuba ja padjatuba, mida kasutatakse ka 
ringiruumina ning noorsootöötajate kabinet.  
 
Vaba aja veetmiseks on noortekeskuses piljard, lauajalgpall, lauatenniselaud ja lauamängud, 
võimalus vaadata televiisorit, mängida X-boxi mänge ning laulda karaoket.  
 
Noortekeskuse külastajad on enamasti 8–16-aastased noored ja olenevalt aastaajast käib keskuses 
20–50 külastajat päevas, poiste osakaal on suur. Noortekeskus vajab kaasajastamist. 
 
Jõgeva linnalt said 2015. aastal toetust noorteühendused Noorkotkaste ja Kodutütarde Sõprade 
Selts ning MTÜ Urban Style. 
 
Arengueeldused 
 Lasteaedades pakutakse erivajadustega lastele neile sobivat õpet. 
 Haridusasutused pakuvad heal tasemel haridust. 
 On olemas kogemustega ja vajaliku kvalifikatsiooniga pedagoogide kaader. 
 Noortekeskuse tegevusi laiendatakse, vahendeid uuendatakse ja mitmekesistatakse pidevalt. 
 Haridusasutuste ruumid on aktiivses ristkasutuses ja asutused teevad koostööd. 
 Noored on aktiivsed ja teotahtelised. 
 Toimib mitmekülgne koostöö Jõgeva linna ja Jõgeva valla noortekeskuste vahel. 
 
Probleemid 
 Haridusasutuste linnaeelarvest tasustatava personali palgad on üldhariduskoolide õpetajate 

palkadest väiksemad. 
 Koolide ja noortekeskuse inventari (õppelauad ja toolid, spordiinventar, tööõpetuse 

seadmed ja tööriistad) uuendamine ei toimu piisavalt kiiresti.  
 Koolihoonete tehniline seisukord on kehv.  
 Jõgeva põhikooli õppekeskkond ei vasta mitmetele olulistele tervisekaitse nõuetele, hoone 

ei ole energiasäästlik, kooli mööbel ja õppeinventar vajab uuendamist, koolihoonete 
ruumiprogramm vajab optimeerimist. 

 Noortekeskuse ruumide tehniline seisukord on kehv. 
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 Osa maapiirkondade õpilasi, eelkõige gümnasiste, vajab ööbimiseks õpilaskodu.  
 
 

Vabaharidus 
 
Vabaharidus on täiskasvanutele mõeldud haridustegevus, mis on kantud enesetäiendamise 
soovist endale huvitavas valdkonnas. 
 
MTÜ Jõgeva Koolituskeskuse eesmärk on väärtustada elukestvat õpet ja korraldada selleks 
täiskasvanute koolitamist. Mittetulundusühing moodustas 2010. aastal erakooli Jõgeva 
Koolituskeskus, mis tegeleb täiskasvanute keeleõppega. Koolituskeskus teeb koostööd Jõgeva 
valla ja Jõgeva linna haridusasutuste ja teiste mittetulundusühingutega. 
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KULTUUR, SPORT JA VABA AEG 
 
 

Kultuur 
 
Jõgeva linna kultuuritraditsioonid on pika arengulooga ja mitmekülgsed. Teed kultuuri juurde 
aitavad väikestel ja suurtel leida linna lasteaiad, koolid ja huvikoolid. Mitmekülgsuse tagavad 
tublid eestvedajad ja erinevate huvidega inimesed, kes tegutsevad nii Jõgeva kultuurikeskuses, 
Jõgeva linnaraamatukogus kui Betti Alveri muuseumis, samuti mitmetes mittetulundusühingutes, 
seltsingutes, kogudustes. 
 
Linnale tuntust toovaid iga-aastasi traditsioonilisi kultuurisündmusi on mitmeid: 1992. aastast 
Betti Alveri luulepäevad “Tähetund” vanemale kooliastmele ja 2006. aastast “Tuulelapsed” 
nooremale kooliastmele, 1996. aastast Alo Mattiiseni muusikapäevad koos üleriigilise 
ansamblite konkursiga. Jõgevalaste elukorralduses on leidnud kindla koha kogu perele mõeldud 
sündmused, nagu linnapäevad ja heliseva suveöö festival. Aastaid korraldavad Jõgeva 
linnaraamatukogu ja Betti Alveri muuseum omaloomingukonkurssi “Betti Alveri jälgedes”. 
 
Jõgeva linn on tuntud Eestimaa külmarekordite poolest. Aastast 2006 tutvustame linna ka 
Eestimaa jõuluvana koduna. Jõulukuu sündmused on koondatud tunnuslause alla “Külmalinn 
Jõgeva – jõuluvana kodu”: Jõulumaa lastele, advendiküünalde süütamised, üleriigilise jõulurahu 
väljakuulutamine, uusaasta kontsert. Külmalinna mainet täiendab talvefestival.  
 
Alates 2007. aastast on Jõgevast saanud Eesti naistetantsu linn. Folklooriseltsi Jõgevahe Pere 
eestvõttel toimus 2011. aastal Jõgeval I Eesti Naiste Tantsupidu ja 2016. aastal II Eesti Naiste 
Tantsupidu.  
 
Jõgeva linnavalitsuse hallatavaid kultuuriasutusi on kaks, kultuurikeskus ja linnaraamatukogu. 
Alates 2006. aastast tegutseb Betti Alveri muuseum. Suuremaid tegusaid mittetulundusühendusi 
on seitse, lisaks tegutseb kümmekond väiksemat. Jõgeval tegutseb ka kuus kogudust.  
 

Jõgeva kultuurikeskus 
 
Jõgeva kultuurikeskuse hoone (Aia tn 6) on ehitatud 1961. aastal ja renoveeritud 2001. aastal. 
Kultuurikeskus on nii Jõgeva linnale kui ka ümberkaudsele piirkonnale teatri- ja 
kontserdimajaks. Pidevalt on võimalik vaadata näitusi. Hoones tegutseb ka kino. 
 
Kultuurikeskuse ruume kasutatakse aktiivselt. Eriti palju kasutab ruume muusikakooli 
huviõppeosakond, viies siin läbi tantsu- ja kitarritunde ning kontserte. Regulaarselt kasutavad 
ruume mitmed linna taidlejad oma proovide läbiviimiseks. Et linna eakatel elanikel ei ole 
päevakeskust, siis toimuvad ka pensionäride ettevõtmised valdavalt kultuurikeskuses. 
Kultuurikeskus on linna enimkasutatav õppe- ja konverentsikeskus. 
 
Arengueeldused 
 Laiendatakse võimalusi noortele mõeldud kultuuriürituste korraldamiseks.  
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Probleemid 
 Kultuurikeskuse ruumilahendus hakkab suuremate või eriilmelisust taotlevate ürituste 

tarbeks kitsaks jääma. Maja töötab täiskoormusel, ürituse korraldamise ajaks on vaja muuta 
isetegevuslaste proovigraafikuid.  

 

Jõgeva linnaraamatukogu 
 
Jõgeva linnaraamatukogu asub aadressil Lai tn 4, kasutatakse hoone esimest korrust ja osalt teist 
korrust (kokku 460 ruutmeetrit). Teisel korrusel on 26 kohaga lugemissaal. Lugemissaalis 
korraldatakse näitusi, esimesel korrusel asuva lasteosakonna lugemissaalis aga toimuvad 
kohtumised kirjanike ja lugejatega. Traditsiooniks on saanud ööraamatukogu, kohtumistesari 
“Avatud meeltega” ja loomingulised päevad. On tehtud põhimõtteline otsus linnaraamatukogu 
kolimiseks Jõgeva põhikooli uuendatava õppehoone juurde spetsiaalselt raamatukogu jaoks 
ehitatavatesse ruumidesse, kuid selle rajamine sõltub rahastamisest. 
 
Raamatukogul oli 2015. aastal 2759 lugejat (võrdluseks 2012. a 2933).  
 
Arengueeldused 
 Olemas on professionaalne, kogemustega ja motiveeritud töötajaskond. 
 Raamatukogu uus hoone ja senisest avaram ruumide kasutamise võimalus ning erinevad 

tegevused raamatukogus kujundavad sellest tulevikus kogukonna keskuse.  
 
Probleemid 
 Ebapiisav finantseerimine (madalad palgad, osa inventari vananenud, infokandjate ostmine 

piiratud). 
 Olemasolev hoone on halvas tehnilises seisukorras ja takistuseks on ruumipuudus. 
 

SA Betti Alveri Muuseum 
 
Betti Alveri muuseum avati tema sünnikodus Jaama tn 3b luuletaja 100. sünniaastapäevaks  
23. novembril 2006. Muuseumis jäädvustatakse väärikalt tuntud loomeinimeste luuletaja Betti 
Alveri ja helilooja Alo Mattiiseni mälestust ja tutvustatakse nende loomingut, samuti säilitatakse 
ja eksponeeritakse olulist osa kogu Jõgeva linna kultuuri- ja ajaloopärandist. Muuseum 
korraldab kohtumisõhtuid, kirjanduspäevi, raamatuesitlusi, kontserte, näitusi, tervisepäevi. 
Lisaks on muuseum sobiv koht väiksemate seminaride ja konverentside korraldamiseks. 
 
Muuseumi tööd korraldab selle loomise algataja SA Betti Alveri Fondi õigusjärglane aastast 
2012 SA Betti Alveri Muuseum. Tegevuskulud katab suures osas linn. 
 
Arengueeldused 
 Suurem kohaliku kultuuripärandi väärtustamine läbi tihedama koostöö muuseumi ja 

haridusasutuste vahel. 
 Muuseumihoone on heas korras, kena väljanägemisega ning varustatud kaasaegse tehnikaga. 
 Muuseumi juures leiavad tegevust kultuuri-, kirjanduse-, kunsti-, ajaloo- ja muusikahuvilised. 
 
Probleemid 
 Muuseumi ümbritsev maa-ala koos raudteeäärsete pagasiaitade, veetorni ja vana 

jaamahoonega vajab uut, läbimõeldud ja ühtset lahendust.  
 Muuseumi püsiekspositsioon vajab uuendamist. 
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Kultuuriühendused 
 
Jõgeval tegutsevad järgmised suuremad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud: 
 
 Jõgeva meeskoor Mehis (MTÜ) on maakonna ainus meeskoor, asutatud 1976. aastal. 

Lauljaid on umbes 22, dirigent Merike Katt.  
 
 Jõgeva segarahvatantsurühm Kaaratsim (MTÜ) alustas tegevust 1980. aastal, omab alates 

2004. aastast I kategooriat. Rühmas on umbes 18 tantsijat.  
 
 Folklooriselts Jõgevahe Pere (MTÜ) on moodustatud 1988. aastal. Seltsis tegutseb kaks 

naisrahvatantsurühma, neiduderühm, seenioride tantsurühm ja rahvaliku muusika ansambel 
Tempora Mores. Folklooriseltsil Jõgevahe Pere on 60 tegevliiget ja ligi 200 vilistlast. 
Kollektiive juhendavad Airi Rütter, Marika Järvet, Maimu Karv, Hillar Laane ja Eha 
Niglas.  

 
 Jõgeva Kammerkoor (MTÜ) alustas tegevust 2004. aastal. Kooris on 23–25 lauljat, dirigent 

Margus Kask.  
 
Eelnimetatud kultuurikollektiivide juhtidele makstakse alates 2012. aastast töötasu linna 
eelarvest. Samuti aitab linn jõudumööda mittetulundusühinguid tegevus- ja projektitoetustega. 
 
 Jõgeva Linna Teater (MTÜ) tegutseb 1996. aastast, lavastaja Janek Varblas. Viimastel 

aastatel tegutseb mittetulundusühing rohkem projektipõhiselt, andes aastas välja ühe või 
kaks etendust. 

 
 Pommiauk (MTÜ). Grupp koduloohuvilisi asutas 2012. aastal nii MTÜ kui ka eramuuseumi 

Pommiauk, millest on kasvanud välja eramuuseum Jõgewa Muuseum. 2013. aastast 
korraldatakse kollektsionääride päeva ja vanavaralaata.  

 
Lisaks ülalnimetatutele tegutseb Jõgeval veel mitmeid kultuurivaldkonna mittetulundusühinguid 
ja seltsinguid.  
 
Aastal 2011 loodud MTÜ Tähetund tegeleb Betti Alveri ja Alo Mattiiseni mälestuse 
jäädvustamisega, luulepäevade „Tähetund”, „Tuulelapsed” (peakorraldajad Lianne Saage-Vahur 
ja Maimu Valdmann) ja Alo Mattiiseni muusikapäevade (peakorraldaja Maret Oja) 
korraldamisega ning kohaliku kultuurielu edendamisega.  
 
MTÜ „Miinus 43,5” (esindaja Raul Taul) eesmärgiks on propageerida positiivselt külma ilmaga 
seonduvat, korraldatakse juba traditsiooniks saanud talvefestivali „Jääpurikas“.  
 
Fotosõpru ühendab MTÜ Piltijad Johannes Haava eestvedamisel, motohuvilistele korraldab 
üritusi MTÜ Jõgeva MC (Igor ja Eigo Ellisson). 
 
Maakonnaorganisatsioonide esindused Jõgevamaa Represseeritud ja Jõgevamaa 
Vabadusvõitlejate Ühendus tegutsevad linnas küüditamistega ja Vabadussõjaga seotud 
mälestuse hoidmiseks.  
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Akvarelligalerii „Kala“ (FIE Gennadi Lapin) tegutseb aktiivselt näituste ja rahvusvaheliste 
õppelaagrite korraldamisega. 
 
Pensionäridest õpetajad tegutsevad klubis „Meenutus” (24 liiget). Jõgeva Pensionäride 
Ühenduse koosseisus sai 2011. aastal tänu Asta Paeveeri aktiivsele tegutsemisele alguse 
ajalooringist välja kasvanud Arukate Akadeemia (ligi 60 liiget).  
 
Linnavalitsuse poolt ellu kutsutud 1938. aasta klubi koondab linnakodanikke, kes on siin elanud 
aastast 1938, kui Jõgeva linnaõigused sai.  
 
Arengueeldused 
 Linnas tegutsevad elujõulised kultuuriühendused ja inimestel on huvi nende töös osaleda. 
 Perspektiivikas on toetada senisest enam noorte isetegevust. 
 
Probleemid 
 Ruumipuudus on takistuseks mitmesuguste tegevuste arendamisel. 
 Kultuurikollektiivide finantseerimine linna poolt on viimastel aastatel pigem vähenenud. 
 

Kogudused 
 
Jõgeva linnas tegutsevad kuus kogudust:  
 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu praostkonna Jõgeva kogudus, Aia tn 7, 

jumalateenistus pühapäeviti; 
 Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Jõgeva Baptistikogudus, Kesk tn 

15, jumalateenistus pühapäeviti; 
 Jehoova Tunnistajate Jõgeva kogudus, Jõe tn 3a, jumalateenistus neljapäeviti ja pühapäeviti; 
 Jõgeva Elu Sõna kogudus, jumalateenistus pühapäeviti; 
 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõgeva Issanda Risti Väljatoomise Püha Kogudus, 

Suur tn 38, jumalateenistus pühapäeviti; 
 Seitsmenda Päeva Adventistide Jõgeva kogudus, Pargi tn 23, jumalateenistus pühapäeviti. 
 
Arengueeldused 
 Koostöö tihendamine noorsootöö ja sotsiaalkaitse valdkonnas. 
 

Sport 
 
Spordielu korraldab linnas Jõgeva Linnavalitsuse hallatav asutus Jõgeva Spordikeskus koostöös 
spordiühendustega. 
 
Jõgeva olulisemad spordirajatised on: 
1) Spordikeskus Virtus, kus on aeroobika- ja maadlussaal, pallimängude saal ja jõusaal; 
2) Jõgeva linna staadion, mille kompleksis on: 

 peastaadion 400 m ringiga ja 101,5x67,5 m jalgpalliväljakuga; 
 abistaadion 257 m ringiga ja 65x50 m jalgpalliväljakuga; 
 uisuväljak; 

3) Jõgeva linna tenniseväljakud kahe kunstmurukattega väliväljakuga; 
4) Virtuse terviserada, kus on võimalik joosta, kõndida, jalgrattaga sõita, suusatada, jõu- ja 

tasakaaluharjutusi teha ja kettagolfi (discgolf) mängida. 
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Lisaks on linnas järgmised spordiplatsid ja mänguväljakud: 
 Uue tänava mänguväljak; 
 Turu tänava jalgpalliplats koos mänguväljakuga; 
 Aamisepa tänava korvpalliplats koos mänguväljakuga; 
 Pedja jõe äärne rannavõrkpalliplats; 
 Aia tänava ekstreemspordiväljak (rulaväljak); 
 kultuurikeskuse pargi mänguväljak;  
 põhikooli korvpalli- ja rannavõrkpalliplats; 
 KEK-i linnaosa korvpalliplats koos mänguväljakuga; 
 Mustvee mnt hokiväljak (eraomanduses). 
 
Jõgeva linnas tegutsevad spordiklubid: 
 Jõgeva linna ja -valla spordiklubi Forte - korvpall, aeroobika, iluvõimlemine 
 Jõgeva Spordiklubi Noorus-96 - jalgpall 
 Spordiklubi ProRunner - jooksmine 
 FC Jõgeva Wolves - jalgpall 
 Jõgevamaa Jäähokiklubi - jäähoki 
 Spordiklubi W-Willem - võrkpall 
 Seltsing Jõgeva Serv - võrkpall 
 Jõgeva Spordiklubi Tähe - saalihoki 
 Spordiklubi Illi - male 
 Jõgeva Kabeklubi - kabe 
 Tenniseklubi Artemis - tennis 
 Jõgeva raskejõustikuklubi Ramm - maadlus, sumo 
 Jõgeva Spordiklubi Visa - orienteerumine 
 Linnamäe Krossiklubi - motokross 
 Jõgeva Spordiveteranide Selts - kergejõustik, sportmängud 
 Jõgeva Kergejõustikuklubi Harta - kergejõustik 
 Jõu ja Tervise Selts - jõutreening 
 Tartu Budoklubi - enesekaitse 
 Spordiklubi Achilleus - invasport 
 MTÜ Urban Style / JJ-Street Dance Company - tänavatantsu stiilid 
 Cestants OÜ - tantsustuudio, zumba. 
 
Linnas tegutseb veel mitmeid treeningrühmi.  
 
Jõgeva linna spordiklubide tegevuses osales 2016. aasta märtsikuu seisuga kokku 646 harrastajat 
(Eesti Spordiregister), sh 397 noort (2014. a 390, 2013. a 452) ja 249 täiskasvanut (2014. a 288, 
2013. a 242). Siinkohal tuleb arvestada, et mitmed spordihuvilised osalevad korraga mitmes 
spordiklubis ja harrastajate hulgas on ka teiste omavalitsuste elanikke.  
 
Enim harrastatakse noorte hulgas saalihokit, maadlust ja jalgpalli, täiskasvanute hulgas aga 
jäähokit, võrkpalli, kabet ja saalihokit. Suurima harrastajate arvuga spordiklubid on Tähe, 
Noorus-96, Ramm, Forte ja Jõgeva Serv. 
 
Arengueeldused 
 Elujõuliste spordiklubide ja spordiringide olemasolu. 
 Spordirajatiste kasutamine on noortele tasuta. 
 Mitmekesised võimalused spordiga tegelemiseks. 
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 Mängu- ja spordiväljakud on huvitavad, kaasaegsed ning üldfüüsilise suunitlusega. 
 Spordiharrastajate, juhendajate ja kvalifitseeritud treenerite olemasolu. 
 Linna abistaadioni renoveerimine igapäevaseks kasutamiseks pallimängude tarvis. 
 Talispordialade (jääspordialad, suusatamine) harrastamiseks täiendavate võimaluste loomine. 
 Vabas õhus treenimisvõimaluste laiendamine. 
 
Probleemid 
 Spordiinventari napib, sh staadionil, spordikeskuses, koolides. 
 Spordiklubidele eraldatav tegevustoetus pole nende arenguks piisav. 
 Kvalifitseeritud treenerid on ebapiisavalt tasustatud. 
 Mänguväljakute osade atraktsioonide seisukord ei vasta nõuetele. 
 Spordikeskuses Virtus on sisehooajal treeningsaalide ülekoormatus. 
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SOTSIAALNE KAITSE 
 
 

Sotsiaalhoolekanne 
 
Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ülesanneteks on sotsiaalteenuste osutamise korraldamine, 
riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste määramine, nõustamine, hoolduse ja eestkoste korraldamine 
ning lastekaitsetöö. 
 
Sotsiaalteenuste paindlikumaks arendamiseks ja nende professionaalsemaks osutamiseks asutas 
Jõgeva linn 2007. aastal SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja. Sihtasutus osutab sotsiaalteenuseid 
eelkõige Jõgeva linnas elavatele ja Eesti rahvastikuregistri järgi Jõgeva linna aadressil sisse 
kirjutatud isikutele. 
 
Sotsiaalmajas (Jaama tn 2b) osutatavad teenused on: eluasemeteenus, öömajateenus, vanema ja 
lapse turvatuba, nõustamis-, pesupesemis- ning transporditeenus sotsiaalmaja klientidele. Lisaks 
osutatakse erihoolekandeteenust toetatud elamise klientidele. Alates 2015. a novembrist pakub 
sotsiaalmaja tasulist koduhooldusteenust ning sellega on koduhooldusteenus tagatud ka nendele 
eakatele klientidele, keda omastel ei ole võimalik regulaarselt külastada ja nende esmavajaduste 
eest hoolitseda. Pikaajalistele töötutele osutatakse rehabilitatsiooniteenust ning selle jaoks on 
Nurme tn 7 hoones sisustatud töötoad naistele ja meestele. Samas tegutseb ka 
taaskasutuskeskus. 
 
Eluaseme võimaldamiseks lastega peredele on linnavalitsusel viis sotsiaalkorterit: kolm 
kahetoalist ja kaks ühetoalist. 
 
Isikute ja perekondade materiaalset puudust leevendava ja iseseisvat toimetulekut soodustava 
ajutise abimeetmena maksab linnavalitsus toimetulekutoetust.  
 
Toimetulekutoetuse maksmisest annab ülevaate järgmine tabel. 
 
 2013 2014 2015 
Rahuldatud taotluste arv 407 308 275 
Allikas: STAR (sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister) 
 
 
Jõgeva linnas ei ole asenduskodu ja seetõttu on vanemliku hoolitsuseta lapsed paigutatud 
mitmesse asenduskodusse teistes omavalitsustes (Siimusti lastekodu Metsatareke, Põltsamaa 
SOS Lasteküla). Turvakoduteenust pakub vabade kohtade olemasolul Siimusti lastekodu 
Metsatareke. 
 
Eakate üldhooldekodu teenust pakuvad Jõgeva linnas OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar” ja 
SA Jõgeva Haigla. Seadusjärgsete ülalpidajateta isikute hoolduse hoolekandeasutuses korraldab ja 
tasub linnavalitsus. 2015. aasta lõpu seisuga oli linnavalitsuse rahastusega paigutatud 
hoolekandeasutustesse ööpäevaringsele hooldusteenusele 32 Jõgeva linnast pärit inimest (2013. a 
23). Koduteenust osutavad 20 eakale kaks linnavalitsuse sotsiaalhooldajat. 
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Igapäevaelus toimetulekuvõime tagamiseks on raske ja sügava puudega isikutel võimalus 
taotleda endale hooldaja. 2015. aastal oli hooldaja määratud 119 isikule. 
 
Jõgeva linnas asub Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, mis ühendab maakonna puuetega 
inimeste organisatsioone ja üksikliikmeid. Jõgeva haigla juures tegutseb vaimupuude ja 
psüühikahäiretega inimeste jaoks Jõgeva haigla päevakeskus. Päevakeskuse teenust kasutab 16 
Jõgeva linna isikut. 
 
Jõgeva linna koostööpartneriteks sotsiaalvaldkonnas on MTÜ Jõgeva Linna Pensionäride 
Ühendus, MTÜ Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, Punane Rist, MTÜ Jõgevamaa Nõustajate 
Ühendus, MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus, SA Jõgeva Haigla, töötukassa, ohvriabi, perearstid, 
politsei jt. 
 
Arengueeldused 
 Professionaalsed ja pädevad ametnikud. 
 Toimiv koostöövõrgustik, k.a kogudused . 
 Tegutsevad mitmed sotsiaalteenuste pakkujad. 
 Sotsiaalteenused on kättesaadavad ja pakutakse ka uusi sotsiaalteenuseid. 
 Tegutseb taaskasutuskeskus. 
 Vabatahtlike kaasamine. 
 Päevakeskuse rajamine. 
 
Probleemid 
 Erinevate sotsiaalteenuste pakkujate puudus piirkonnas.  
 Kaldteede vähesus (liikumispuudega isikutel on raske avalikesse asutustesse pääseda). 
 On inimesi, kes taotlevad toimetulekutoetust juba pikemat aega. 
 Sotsiaalabi vajavate inimeste arv kasvab (ööpäevaringne hooldusteenus jne). 
 On lapsevanemaid, kellel napib vanemlikke oskusi. 
 Hariduslike ja arenguliste erivajadustega laste arv kasvab. 
 

Tervishoid 
 
Esmatasandi tervishoiuteenust pakuvad Jõgeva linna elanikele viis perearsti. Jõgeva haigla 
ruumides tegutseb ööpäevaringselt kiirabi. 
 
SA Jõgeva Haigla osutab ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi. Jõgeva haiglas osutavad 
ambulatoorset teenust eriarstid ja eraarstid. On võimalik teha terviseuuringuid. SA Jõgeva 
Haigla osutab ka rehabilitatsiooniteenust. Selleks on moodustatud rehabilitatsioonimeeskond, 
kes koostab rehabilitatsiooniplaane. Haiglas töötab hooldusosakond ja elanikele pakutakse ka 
koduõendusteenust. 
 
Jõgeva linnas tegutseb kaks apteeki, ühel neist on lisaks ka filiaal. Apteeki on võimalik 
külastada iga päev. Lähim ööpäevaringselt avatud apteek asub Tartus. 
 
Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tagab esmase arstiabi Jõgeva linn ning toetab neid 
vajadusel ravimite ostmisel. 
 
Tervise edendamisele suunatud tegevust korraldab Jõgeva linna tervise edendamise komisjon. 
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Koostatud on Jõgeva linna terviseprofiil, kus on kirjeldatud tegevused Jõgeva linna elanike 
tervise edendamiseks.  
Jõgeva kuulub Eesti Tervislike Linnade Võrgustikku.  
 
Arengueeldused 
 Tervislike eluviiside propageerimine. 
 Perearstid asuvad linnas. 
 SA-s Jõgeva Haigla pakutakse vajalikke teenuseid.  
 Koduõenduse teenus on abivajajatele kättesaadav. 
 Ravimite kättesaadavus on heal tasemel (apteegid). 
 Linnaeelarvest makstakse kinni ravikindlustuseta isikute esmased meditsiiniteenused.  
 Nõustamiskeskuses on võimalik saada psühholoogilist abi. 

 
Probleemid 
 Taastusravi pikad järjekorrad. 
 Sõltuvusravi puudumine. 
 Elanike tervistkahjustav käitumine. 
 

Korrakaitse ja turvalisus 
 
Jõgeva linnas hoolitsevad kodanike turvalise elukeskkonna eest politsei (Politsei- ja 
Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskond), päästeamet (Päästeameti Lõuna 
päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkond), Kaitseliidu Jõgeva malev ja eraturvafirmad. Jõgeva 
linn toetab korrakaitsepolitsei tegevust rahaliselt (jalgrattapatrull avaliku korra tagamisel Jõgeva 
linna tähtsamatel üritustel). Linnas on moodustatud kriisikomisjon ja tegutseb üks naabrivalve 
piirkond. 2016. a algul valmis linna riskianalüüs. 
 
Linn on üldiselt turvaline, raskeid isikuvastaseid kuritegusid esineb harva. Häirivalt palju esineb 
siiski vandaalitsemist. Linna haridusasutused (lasteaiad ja koolihooned, samuti kultuurikeskus) 
on varustatud ööpäevaringse videovalvega. 
 
Linna üheks suuremaks riskiallikaks on linna läbiv raudtee, kus toimub vedelkütuste vedu. 
Ettevõtetest on kõrgema riskiohuga väetiste ladustamise ja müügiga tegelev Agrochema Eesti OÜ. 
 
Arengueeldused 
 Toimiv koostöövõrgustik turvalisust tagavate ametkondade vahel. 
 Tegutseb Jõgeva linna kriisikomisjon. 
 Väikelinnas on turvaline elukeskkond. 
 Sotsiaalmajas on olemas kodutute öömaja. 
 Toimiv naabrivalve ja sotsiaalne kontroll. 
 Jõgeval on tegevusplaan elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamiseks, tegevusplaani 

läbimängimiseks korraldatakse ka õppuseid. 
 
Probleemid 
 Alaealiste õigusrikkumised vähendavad turvalisust. 
 Mitmed turvariskiga piirkonnad kesklinnas on videovalvega katmata. 
 Liiga vähe ressurssi suunatakse ennetustöösse. 
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LINNAKUJUNDUS JA PLANEERIMINE 
 
 

Planeerimine, ehitustegevus ja maakasutus 

 
Jõgeva linna üldplaneering on kehtestatud 2002. aastal, seda täpsustab ja täiendab 2013. aastal 
kehtestatud avalike ning ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering. 
 
Suuremaid alasid hõlmavad detailplaneeringud on:  
 kesklinna detailplaneering; 
 Turu tänav 7a krundi detailplaneering, mis käsitleb suurt tootmismaa lõiku ja mille alusel 

on välja antud ehitusload viie hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks;  
 Suur tänav 42 krundi detailplaneering ning Suur tänav 19 ja 21 krundi detailplaneering, mis 

näeb ette ärihoonete rajamist;  
 Jõe, Kalda, Staadioni ja Roosi tänava vahelises kvartalis asuva hoonestamata maa-ala 

detailplaneering, millega on planeeritud ühepereelamute kvartal; 
 Aia tänav 40 kinnistu ja selle lähiümbruses asuva maa-ala detailplaneering, millega on 

planeeritud spordihooned, hotell, plats vabaõhuürituste korraldamiseks, autokaravanide 
plats ja muu;  

 Betti Alveri Muuseumi ümbruse ja Jaama tänava küüditatute mälestuspargi maa-ala 
detailplaneering; 

 Jõgeva Põhikooli detailplaneering, mis näeb ette Rohu tänav 10 koolihoone laiendamise 
koos spordihalli rajamisega. 

 
Suure osa detailplaneeringute koostamise korraldamine ja finantseerimine on olnud delegeeritud 
asjast huvitatud isikutele.  
 
Arengueeldused 
 Linna kompaktsus ja olemasolev põhitaristu. 
 Linn sekkub aktiivselt planeeringutegevusse. 
 

Haljastus ja linnakujundus 
 
Linna hooldatavaid haljasalasid on kokku 33,3 ha, suurim haljasala on Piiri park. Lisaks asuvad 
kesklinnas järgmised haljasalad: keskväljaku haljasalad, kultuurikeskuse tagune haljasala ja 
Betti Alveri park. Ideelahendused on olemas Piiri pargi, Jaama tänava ääres asuva küüditatute 
mälestuskivi ja kultuurikeskuse tagusele haljasalale. Uuendatud on tänavate kõrghaljastust. 
 
Suure osa rohealadest moodustab elamute ümbruse haljastus. Linna hooldatavate parkide ja 
haljasalade osakaal on umbes 9 protsenti. Siia lisandub 4–5 protsenti alasid, mida ei hooldata.  
 
Looduskaitsealustest taimeliikidest leidub Piiri pargis käpalisi: laialehine neiuvaip (Epipactis 
helleborine) ja kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata). Samuti leidub käpalisi Piiri 
tänava lepikus ja spordikeskuse tagusel maa-alal. 
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Arengueeldused 
 Puudub reostav suurtööstus. 
 Piiri pargi ja kultuurikeskuse taguse haljasala eskiisprojektide olemasolu. 
 Elanike kasvav huvi oma elamute ümbrust hästi hooldada. 
 Kesklinna kujundatakse läbi mõeldud tegevusplaani alusel. 
 Haljastuse planeerimisel arvestatakse linnaelanike ettepanekutega. 
 
Probleemid 
 Haljastust kui väärtust ei tähtsustata piisavalt, esineb hoolimatut suhtumist, vargusi, 

vandaalitsemist. 
 Pargid ja haljasalad on terviklikult välja arendamata, samuti puudub pikemaajaline 

haljastusplaan. 
 Haljastamisel esineb eklektilisust. 
 Kõrghaljastuse (suured puud) hooldamine on ebapiisav. 
 Esineb omavolilist ehitustegevust, linnapilti rikuvad mitmed hooldamata krundid. 
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LINNAMAJANDUS 
 
 

Elamumajandus 
 
Jõgeval on 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 109 korterelamut ja piisavalt kortereid, kokku 
ligi 2100. Jõgeval tegutsevad haldusettevõtted Jõgeva Elamu Halduse AS ja BRP Haldus OÜ. 
Linnas on 28 korteri- ja elamuühistut (2012. a 27) ja umbes 64 korteriühisust. 
 
2015. aastal tehti Jõgeva linnas 88 korteri ostu-müügi tehingut (2013. a 97) ja keskmine korteri 
ruutmeetri maksumus oli 159 eurot (2013. a 115 eurot). 
Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas 
 
Jõgeval on 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 453 ühepereelamut ja 41 muud väikeelamut. 
2015. aastal tehti Jõgeva linnas hoonestatud elamumaaga 7 ostu-müügi tehingut (keskmine 
pindala oli 991 m2) ja keskmine hoonestatud elamumaa maksumus oli 28 443 eurot (2013. a 31 
856 eurot). 
Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas 
 
Viimase 15 aasta jooksul ei ole Jõgeval ehitatud ühtki uut korterelamut. Lähiaastatel suureneb 
hüppeliselt vajadus korterelamute kompleksseks rekonstrueerimiseks energiasäästlikeks.  
 
Jõgeva linn on alates 2006. aastast toetanud enam kui 20 korterelamu õueala korrastamist. 
 
Arengueeldused 
 Haldusteenust pakkuvate ettevõtete olemasolu. 
 Omanike huvi kinnisomandi korrastamise vastu on suurenenud, kinnisomand on väärtustatud. 
 Linnavalitsuse toetusmeetmete olemasolu (majaesiste platside korrastamisel, mängu-

väljakute rajamisel). 
 On vaba elamumaad. 
 Riiklike ja Euroopa Liidu toetusmeetmete kasutamine elamute rekonstrueerimiseks 

energiasäästlikuks. 
 Rekonstrueeritavate elamute läbimõeldud värvilahendused. 
 
Probleemid 
 Kvartalisiseste teede ja majaesiste platside kehv seisukord, parkimiskohtade nappus paljude 

korterelamute juures. 
 Arvestataval hulgal on kommunaalmaksuvõlgnikke. 
 Elamutes on võetud liiga vähe meetmeid energiasäästu saavutamiseks.  
 

Elektrivarustus 
 
Jõgeva linn saab elektritoite linna idapiiril asuvast Jõgeva 110 kV alajaamast, kust väljub kolm 
toiteliini. Tarbijate elektrienergiaga varustamiseks on linna elektrivõrgus üle 50 alajaama. 
Jõgeva linna 10 kV elektriliinid on suures osas maakaabelliinid. Ainult Jõgeva 110/35/10 kV 
alajaamast väljuvad 10 kV liinid on õhuliinid.  
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Elektrilevi OÜ Jõgeva linna keskpingevõrgu töökindluse parandamise kavas on hoonetevahelise 
keskpingevõrgu õhuliinide asendamine maakaabelliinidega, linna lääneosa võrgu sidumine linna 
sisevõrguga ning kaugjuhtimise ja releekaitse rakendamine sõlmalajaamades. 
 
Arengueeldused 
 Piisava varustuskindluse olemasolu. 
 Vaba elektrivõimsuse olemasolu. 
 Koostöö linnavalitsuse ja teiste võrguhaldajatega.  
 
Probleemid 
 Elektri neljanda toiteliini puudumine, mis võimaldaks töökindlamat varustust.  
 Elektri õhuliinide jätkuvalt suur osakaal. 
 Liitumine elektrivõrguga on kallis. 
 

Gaasivarustus 
 
Jõgeva linna varustab gaasiga üks alajaotusjaam asukohaga Võduvere külas. Linnas on kesksurve-
torustikku 12,5 km ja madalsurvetorustikku 6,3 km. Enamik linna asutusi ja ettevõtteid on gaasiga 
varustatud. Kodutarbijaid on 2015. a lõpu seisuga 995, gaasikütet kasutab umbes 200 tarbijat. 
Allikas: AS Eesti Gaas, Jõgeva klienditeenindus 
 
Arengueeldused 
 Maagaas on keskkonnasõbralik.  
 Linn on maagaasi jaotusvõrgustikuga suures osas kaetud. 
 
Probleemid 
 Liitumine maagaasivõrguga on suhteliselt kallis.  
 

Soojamajandus 
 
Kaugkütteteenust osutab linnale äriühing AS Eraküte, kellele kuuluvad soojusvõrgud (~8,5 km) ja 
katlamaja. Katlamajas töötab 2 veekatelt võimsusega 5300 kw ja 7800 kw ja alates 2013. aastast 6 
MW võimsusega hakkepuidukatel. Kaugküttetorustik on üldiselt rahuldavas olukorras (renoveeritud 
trasside pikkus ca 4 km, trasside soojakaod ~17 % on võrreldavad teiste linnade soojakadudega. 
 
Kaugküttesüsteemi on 2015. a seisuga ühendatud 86 tarbijat (sh 53 kortermaja, 15 avaliku sektori 
hoonet ja 18 erasektori hoonet). Soojusenergia hind tarbijatele langes oluliselt hakkepuidukatla 
töölerakendamisega, olles 2016. a veebruaris 45,88 €/MWh (võrrelduna 2013. a mais 82,74 
€/MWh). Ülejäänud katlamajad linnas on lokaalsed ja kasutavad toodetud soojusenergiat oma 
vajaduste rahuldamiseks. 
 
Arengueeldused 
 Kaugküttevõrgu olemasolu.  
 Kaugküttevõrgu rekonstrueerimisega on võimalik täiendavalt energiat säästa. 
 
Probleemid 
 Tsentraalse sooja vee puudumine maist septembrini. 
 Korterelamutes on ebapiisavalt tegeldud energiasäästu meetmetega. 
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Veemajandus 
 
Jõgeva linnas on vee-ettevõtjaks OÜ Jõgeva Veevärk. Ettevõttele kuuluvad veeteenuse 
osutamiseks vajalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitised. Ettevõttel on 31.12.2015. a 
seisuga 733 lepingulist klienti. 
 
Lisaks Jõgeva linnale osutatakse reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust Kuremaa Enveko 
OÜ-le Jõgeva aleviku osas ning veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust 
Jõgeva valla Õuna külas ja Võduvere külas. 
 
Ühisveevärgi süsteemi kuulub 32,7 km veetorusid, 5 puurkaev-pumplat ja II astme pumpla. 
Ühiskanalisatsioon koosneb reovee- ja sademeveekanalisatsiooni torustikest, 7 reoveepumplast 
ja reoveepuhastist. Reoveekanalisatsiooni torustike pikkus on 35,2 km, 
sademeveekanalisatsiooni torustikke on 21 km, sademeveekraave on 1,9 km.  
 
Aastatel 2010–2014 on investeeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatistesse märkimisväärne 
summa, ligi 3,5 miljonit eurot. Rekonstrueeritud ja ehitatud on nii veetorusid (17 km), 
kanalisatsioonitorusid (14,8 km) kui sademeveetorusid (6,5 km). Ehitatud on üks reoveepumpla, 
muda kompostimise plats, tamponeeritud kasutusest välja langenud puurkaevud ja hangitud 
teenuse osutamiseks vajalikku tehnikat.  
 
2015. aasta lõpuga on ühisveevärgiga liitunud ja kasutab vastavat teenust 97 protsenti 
elanikkonnast, ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligi 95 protsenti elanikkonnast.  
 
Vee tootmine ja müük aastatel 2011–2015 

Joogivesi 2011 2012 2013 2014 2015 
Toodetud vett, m3 282 997 246 434 227 530 201 391 187 133 
Müüdud vett, m3 161 742 161 257 161 171 164 836 163 301 
Veekadu, % 42,3 34,3 28,5 17,5 12,8 

 
Alates 2010. a kooskõlastatakse vee müügi ja reovee ärajuhtimise hinnad Konkurentsiametiga. 
Hinnad on olnud stabiilsed, alates 2014. a aprillist on tasu võetud vee eest 1,22 €/m3 ning reovee 
ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,82 €/m3. 
 
Arengueeldused 
 Põhjaveevarude olemasolu. 
 Reoveepuhasti vaba võimsuse olemasolu. 
 ÜVK investeeringute tegemine Euroopa Liidu tõukefondide toel. 
 
Probleemid 
 Vähenev veetarbimine ja sellest tulenev vee-ettevõtte piiratud finantsvõimekus.  
 Liialt suur veekadu puhta vee torustikes ja liigvee juurdevool reoveetorustikesse. 
 Sademevee ärajuhtimise teenuse reguleerimatus. 
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Teed 
 
Jõgeva linnas on kokku 34,9 km tänavaid, neist püsi- ja kergkattega 31,9 km ning kruusakattega 
ligikaudu 3 km. Kõnniteid on 19,2 km. Valgustatud on suur osa tänavaid (ligikaudu 750 
valgustuspunkti). Jalg- ja jalgrattateid on 1,8 km. Linnale kuulub ka üks sild. 
 
Riigimaanteedest läbib linna lääneosa Tartu–Aravete tugimaantee (nn Piibe maantee), mis on 
linnas kasutusel tänavana. Linnast põhja poolt möödub Mustvee–Jõgeva tugimaantee. Sellel 
paikneb raudteeviadukt, mille kaudu toimub ka kogu liiklus kahel pool raudteed asuvate 
linnaosade vahel. 
 
2012. aastal kinnitatud ja viimati 2015. aastal muudetud Jõgeva linna teehoiukava aastani 2020 
on alusdokumendiks teetööde planeerimisel ja elluviimisel.  
 
Jalg- ja jalgrattateedel liiklejate olukorra parandamiseks on 2011. aastal koostatud Jõgeva linna 
jalgrattateede arenguskeem, mis on aluseks rattateede väljaarendamisel. 
 
Arengueeldused 
 Teehoiukava järgimine. 
 Jalg- ja jalgrattateede väljaarendamine koostöös Jõgeva vallaga. 
 Koostöö võrguhaldajatega teetööde kavandamisel. 
 
Probleemid 
 Tänavate konstruktsioonid ei vasta nõuetele. 
 Puuduvad juurdepääsuteed osadele ettevõtluspiirkondadele. 
 Jalakäijate ülekäigurajad ei ole piisavalt turvalised, sh on ebapiisava valgustusega. 
 

Jäätmemajandus 
 
Jäätmekäitlus toimub jäätmeseaduse ja sellest tulenevate määruste, Jõgeva linna jäätmekava ja 
Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja alusel.  
 
Olmejäätmetest eraldi kogutakse ohtlikud ja probleemtoodete jäätmed, ehitus- ja lammutus-
jäätmed, suurjäätmed, biolagunevad söökla- ja köögijäätmed (36- ja enama korteriga elamutes), 
aia- ja haljastujäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed, taaskasutatav pinnas, asbesti sisaldavad 
jäätmed (eterniit jms), vanapaber ja papp ning pakendijäätmed. Segaolmejäätmed, biolagunevad 
söökla- ja köögijäätmed ning vanapaber ja papp on korraldatud jäätmeveo koosseisus. Pakendid 
ning vanapaberi ja papi saab üle anda jäätmetekkekohas või Jõgeva linna jäätmejaamas. Muud 
eelsorteeritud jäätmed saab üle anda Jõgeva linna jäätmejaamas või prügilates.  
 
Jõgeva linnas tegelevad jäätmetekäitlusega ettevõtted AS Epler &Lorenz, Eesti 
Keskkonnateenused AS, Ragn-Sells AS ning kõik keskkonnaministeeriumi poolt akrediteeritud 
taaskasutusorganisatsioonid. Alates 2007. aastast kehtib Jõgeva linnas korraldatud jäätmevedu. 
Linnas on jäätmejaam ja selle kõrval asuv komposteerimisväljak. Ohtlike jäätmete kogumist ja 
kahjutustamist korraldab Jõgeva Linnavalitsusega sõlmitud tähtajatu lepingu alusel AS 
Epler&Lorenz. Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumist korraldavad MTÜ Eesti 
Elektroonikaromu ja EES-Ringlus Jõgeva linna jäätmejaamas, vanarehvid saab üle anda 
rehviettevõtetele või jäätmejaamas. 
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Pakendijäätmete kogumissüsteem toimib ettevõtjate ja taaskasutusorganisatsioonide vahel 
sõlmitud lepingute alusel. Segapakendi kogumisvõrgustik on olemas, vastab riigi poolt ette 
antud tihedusele ja on toimiv. Tagatisrahaga pakendi käsitsi vastuvõtuks on 6 kauplusse 
paigaldatud pakendiautomaadid. Vanapaberi saab müüa ka Eesti Vanapaber OÜ-le. 
 
Olmejäätmed veetakse Torma või mõnesse muusse nõuetekohasesse prügilasse. 
 
Autoromude, akude ja vanametalli kokkuostu korraldab Cronimet Eesti Metall OÜ, patareide 
kogumisega tegelevad kõik seda toodet müüvad kauplused. Tervishoius tekkivad jäätmed 
kogutakse SA-s Jõgeva Haigla, veterinaarmeditsiini jäätmed antakse üle jäätmeluba ja ohtlike 
jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõtjale. Ravimijäätmeid võtavad elanikkonnalt vastu 
apteegid ja jäätmejaam.  
 
Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete äravedu lähimasse käitluskohta on võimalik 
transpordiettevõtjatele esitatud tellimuste alusel, linna haljastutelt kogutava veab ära haljastute 
hoolduslepingu alusel tegutsev ettevõtja. Tööstuslikud jäätmed (põhiliselt saepuru) suunatakse 
taaskasutusse (küttematerjali valmistamine). Taaskasutatav pinnas ja ehituskõlbulik fraktsioon 
(kruus, liiv) tarvitatakse kohapeal, muud pinnast on võimalik piiratud koguses vastu võtta 
Jõgeva linna jäätmejaamas.  
 
Arengueeldused 
 Toimib korraldatud jäätmevedu. 
 Taaskasutatavate jäätmete kogumissüsteemide olemasolu. 
 Töötab jäätmejaam, II etapi ehitusprojekt on olemas. 
 Pedja jõe korrastustööde eelprojekt on olemas. 
 Riigi arenguprogrammide prioriteetseteks valdkondadeks on keskkonnahoid ja jäätmemajandus. 
 Jäätmejaamas pakutavate teenuste ja jäätmemajanduse teemadel tõstetakse linnakodanike 

teadlikkust. 
 Linnaelanikud on osalenud kõikidel „Teeme ära“ koristustalgutel. 
 
Probleemid 
 Pakendikonteinerite kiire täitumine, tingitult valdades arendatud nõrgast kogumissüsteemist. 
 Elanikud ei kasuta piisavalt haljastujäätmete tasuta jäätmejaama üleandmise võimalust. 
 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja side 
 
Kogu linna territoorium on kaetud sidevõrguga. 
Mobiilsideoperaatorite poolt on linn 3G ja 4G võrguga (Telia, Elisa ja TELE2). 
Kortermajades on esindatud kolm operaatorit ( STV, Starman ja Telia). Eramute piirkondi katab 
Telia võrk. 
 
Andmeside- ja internetiteenust pakub riigiasutustele RIA (Riigi Infosüsteemi Amet) 
andmesidevõrk ASOnet. Haridus- ja kultuuriasutused kasutavad EENet (Eesti Hariduse ja 
Teaduse Andmesidevõrk) poolt pakutavat internetiteenust. 
 
Jõgeva linnavolikogu kasutab istungite läbiviimisel kohalike volikogude istungite infosüsteemi 
VOLIS, mille eesmärk on viia istungid kiiremini ja mugavamalt läbi ning võimaldada 
elanikkonnal neid jälgida.  
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Linnavalitsus soosib elektroonilist dokumendivahetust ja võimaldab kodulehel e-teenusena 
esitada mitmeid avaldusi ja taotlusi (nt avaliku ürituse korraldamiseks, mittetulundustegevuse 
toetamiseks, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse ja lasteaiakoha saamiseks).  
 
Linnas on järgmised olulisemad avalikud traadita interneti (WiFi) alad: 
 Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar, Roosi tn 6a  
 AS Merit Tarkvara, Suur tn 5 
 restoran Kosmos, Suur tn 14  
 Jõgeva Kultuurikeskus, Aia tn 6 
 Jõgeva Linnaraamatukogu, Lai tn 4 
 Jõgeva Spordikeskus, Aia tn 40 
 OÜ Digimarket, Ravila tn 1 
 Alexela tankla, Piiri tn 16 
 
Linna avalik internetipunkt on linnaraamatukogus Lai tn 4, kus on võimalik kasutada ka traadita 
internetiühendust. Lisaks on interneti kasutamise võimalusi mitmel pool mujal, nt puuetega 
inimestele tasuta Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojas. Linnas on piisavalt arvutite ja 
arvutitarvikute müügile spetsialiseerunud kauplusi. 
 
Arengueeldused 
 Internetti kasutatakse laialdaselt ning arvuti kasutamise oskused on paranenud. 
 Avalikus internetipunktis on piisavalt arvuteid. 
 Koolide infotehnoloogiline baas on tugev, töötavad IT-juhid. 
 Laienenud on traadita interneti kasutamise võimalused, sh avalikes kohtades. 
 

Ühistransport 
 
Jõgeva linnal on reisirongiühendus nii Tartu kui Tallinna suunal. Mõlemas suunas toimub 2016. a 
sügisel vähemalt 8 väljumist päevas. Reisijatele on varikatusega perroon.  
 
Bussijaam asub Kesk tänaval. Kõige tihedam bussiühendus on Tartu ja Rakverega, 
maakonnakeskustest on otseühendus veel vaid Pärnuga. Jõgeva linnas ei ole linnasiseseid 
bussiliine. Võimalik on kasutada taksot. 
 
Arengueeldused 
 Bussi- ja rongijaam asuvad kesklinnas, teineteisest lühikese vahemaaga.  
 Olemas on ühistranspordiühendus suuremate keskustega. 
 
Probleemid 
 Raudteeliiklus tekitab müra, õhu- ja pinnasesaastust, on suur riskiallikas. 
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LINNA JUHTIMINE 
 
 

Linna juhtimine 
 
2013. a oktoobris toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valitud linnavolikogu on 
19-liikmeline. Volikogus on esindatud neli erakonda: Eesti Reformierakond (5 kohta), Eesti 
Keskerakond (7 kohta), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (3 kohta) ning Isamaa ja Res Publica Liit 
(4 kohta).  
 
Valimiste järgselt sõlmiti koalitsioonileping Keskerakonna ja Reformierakonna vahel. 2016. a 
juunis sõlmiti koalitsioonileping Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel. 
 
Volikogus on moodustatud 5 alatist komisjoni:  
 revisjonikomisjon 
 rahanduskomisjon 
 arengu- ja majanduskomisjon 
 haridus- ja kultuurikomisjon 
 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon. 
 
Volikogu on kinnitanud 6-liikmelise linnavalitsuse, kuhu kuuluvad linnapea, abilinnapea ja 4 
linnavalitsuse liiget.  
 
Jõgeva linna ametiasutused on Jõgeva Linnavalitsus ja Jõgeva Linnavolikogu kantselei. Neis 
töötab 2016. aasta septembri seisuga 31 ametnikku ja töötajat. Struktuuris ette nähtud 29,5 
teenistuskohta (3 neist 0,5 koormusega) on kõik täidetud.  
 
Jõgeva Linnavalitsusel on 9 hallatavat asutust: 
 Jõgeva Põhikool 
 Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 
 Jõgeva Lasteaed Karikakar 
 Jõgeva Lasteaed Rohutirts 
 Jõgeva Muusikakool 
 Jõgeva Kunstikool 
 Jõgeva Kultuurikeskus 
 Jõgeva Linnaraamatukogu 
 Jõgeva Spordikeskus. 
 
2015. aastal oli linna hallatavates asutustes töötajate keskmine arv 253. 
 
Jõgeva linn finantseerib linna poolt asutatud sihtasutusi:  
 SA Betti Alveri Muuseum, mis jäädvustab Betti Alveri ja Alo Mattiiseni mälestust, 

tutvustab nende loomingut, kogub ja vahendab Jõgeva linna ajaloo- ja kultuuripärandit; 
 SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja, mis korraldab sotsiaalteenuseid sotsiaalmajas. 
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Jõgeva linnal on 100-protsendiline osalus kahes äriühingus:  
 OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus “Elukaar” 
 OÜ Jõgeva Veevärk. 
 
Arengueeldused 
 Võime sõlmida volikogus poliitilisi kokkuleppeid. 
 Ametnikkond on piisava suuruse ja pädevusega. 
 Vabaühendused arenevad ja nende huvi otsustusprotsesside vastu suureneb. 
 Liitumine Jõgeva vallaga üheks omavalitsuseks. 
 Demokraatlike konsensusväärtuste olemasolu nii linnavolikogus kui linnavalitsuses. 
 Poliitiliste ideoloogiate mitmekesisus volikogus. 
 Poliitikutel on ühine visioon, millises suunas linn peab arenema. 
 Poliitikud on teotahtelised ja motiveeritud. 
 
Probleemid 
 Omavalitsuste väiksus takistab nii linna kui ümberkaudsete piirkondade arengut. 
 Linna arengut on pidurdanud haldusreformi venimine. 
 Elanikkonnal on vähene huvi uuenduste ja ümberkorralduste suhtes. 
 Juhtimisstruktuur ja poliitilised kokkulepped ei võimalda teha kiireid muudatusi. 
 

Välissuhted 
 
Jõgeva linn osaleb Eesti Linnade Liidu töös. 
 
Jõgeva linnal on sõlmitud sõpruslepingud Karlstadi linnaga Rootsis (1991. a), Keuruu (1991. a) ja 
Kaarina (alates 2005. a) linnaga Soomes ning Jonava linnaga Leedus (2010. a).  
 
Jõgeva linn on Läänemere Linnade Liidu liige alates 2007. aastast. 
 
Arengueeldused 
 Sõpruslinnadega on pikaajalised koostöösuhted. 
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II osa  
EESMÄRGID 
 
 

Visioon 
 
Jõgeva linn on aktiivse ja positiivse ellusuhtumisega elanikega turvaline, inimsõbralik ja hea 
mainega Vooremaa keskus. 
 
 

Üldeesmärgid 
 
Jõgeva on stabiilse elanikkonnaga roheline, kena ja turvaline väikelinn ning ühtlasi 
maakonnakeskus, kus pakutakse mitmekülgseid teenuseid. Seepärast on linn sobilik ja 
meelepärane elukoht nii noortele kui vanadele. Noorte perede heaolu tagavad soodsad 
elamispinnad ning kõigile eelkooliealistele lastele olemas olevad lasteaiakohad.  
 
Jõgeva on piirkonna silmapaistev ning juhtiv hariduskeskus. Siinsetes koolides pakutakse heal 
tasemel põhi- ja gümnaasiumiharidust kogu maakonna õpilastele. 
 
Linlased hindavad sportlikke ja tervislikke eluviise ning kasutavad aktiivselt staadioni, 
spordihalli, terviseradasid ning eelistavad linnasiseseks liikumiseks jalgsi või jalgrattaga 
liiklemist. 
 
Kogu Eestis ning kaugemalgi tuntakse Jõgevat eelkõige luuletaja Betti Alveri ja helilooja Alo 
Mattiiseni sünnikohana, külmalinnana ning jõuluvana kodulinnana. Jõgeva on tuntud kui 
kultuurilembene Eesti väikelinn, sest just mitmed eriilmelised Jõgeva kultuurikollektiivid on 
linna visiitkaart, esindades Jõgevat nii mitmel pool Eestis kui ka välismaal. 
 
Jõgeval tegutseb mitmeid ettevõtteid, millest enamik on väikeettevõtted. Uued linna ettevõtted 
rajatakse selleks üldplaneeringus määratud piirkondadesse. 
 
Linna keskus on kaunis, omapärane ning atraktiivne. Hooned on renoveeritud ja kauni 
väljanägemisega. Linnas ei ole tühjalt seisvaid lagunevaid hooneid.  
 
Jõgeva linn ning Jõgeva vald on liitunud üheks omavalitsusüksuseks. Ühinemisest tulenevalt on 
kõigil elanikel parem juurdepääs avalikele teenustele. Seetõttu on ühinemine nii linna kui valla 
elanike poolt ka positiivselt vastu võetud.  
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Strateegilised eesmärgid 
 

Ettevõtlus 
 Inimkapital on väärtustatud, inimeste ettevõtlikkus on kasvanud. 
 Ettevõtlust toetav avalik tugitaristu on rekonstrueeritud. 
 Toimiv koostöövõrgustik (ettevõtjad, linn, riik, kolmas sektor). 
 Jõgevat tuntakse külmalinnana. 
 Loomemajandusega tegelemiseks on loodud soodsad tingimused. 
 

Haridus 
 Konkurentsivõimeline haridus järgmisel haridustasemel edasiõppimiseks. 
 Lasteaedade ja koolide õppe- ja puhkekeskkond on kaasaegne ja nõuetele vastav. 
 Kõigile soovijatele on tagatud lasteaia kohad, võimetekohane kooliks ettevalmistus. 
 Huvikoolides on kaasaegsed võimalused huvialadega tegelemiseks. 
 Jõgevamaa Gümnaasiumist on kujunenud Jõgeva maakonna mainekaim gümnaasium. 
 Linnas on kaasaegne noortekeskus. 
 

Kultuur, sport ja vaba aeg 
 Jõgeval on kaasaegne raamatukogu, kultuurikeskus ja muuseum. 
 Toetatakse kultuuri- ja spordikollektiivide tegevust ja kultuuriprojektide läbiviimist. 
 Jõgeval on kaasaegne, lõpuni välja ehitatud staadionikompleks. 
 Jõgeval on mitmekesised vaba aja veetmise võimalused. 
 

Sotsiaalne kaitse 
 Lastele ja noortele pakutakse aktiivseid vaba aja sisustamise võimalusi ja aktiivselt tegeldakse 

ennetustööga.  
 Sotsiaalteenuseid on arendatud ja laiendatud lähtuvalt sihtrühmadest ja reaalsetest vajadustest. 
 Sotsiaalvaldkonna teenuste, sh sotsiaalmajas pakutavate teenuste, osutamiseks on kaasatud 

kolmas sektor, sh kogudused. 
 Linnas on turvaline elukeskkond. 
 Linnas korraldatakse terviseedenduslikke algatusi ja ettevõtmisi. 
 

Linna kujundus ja planeerimine 
 Kesklinn on linna visiitkaart (renoveeritud hooned, haljasalad, korras teed ja tänavad). 
 Linna arenguks vajalikud maad on munitsipaliseeritud. 
 Koostatud on arengueeldustega alade planeeringud. 
 Linna vaatamisväärsused on tähistatud ja kasutusel on ühtsed linnakujunduselemendid.  
 

Linnamajandus 
 Kortermajade kinnistud on korrastatud. 
 Hooned on rekonstrueeritud energiasäästlikeks. 
 Tänavad on heas seisukorras. 
 Toominga tänav on rekonstrueeritud ja raskeveokite liiklus kesklinnas vähenenud. 
 Linnale kuuluv Pedja jõe sild on rekonstrueeritud. 
 Projekte järgides on välja ehitatud pargid ja haljasalad. 
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Linna juhtimine 
 Linnavalitsus koordineerib ja suunab arengukaval põhinevat arendustegevust. 
 Linna haldussuutlikkuse tase on kõrge. 
 Erinevate sihtgruppide ja kodanike kaasatus otsustusprotsessidesse on suurenenud.  
 Linna avalikud suhted on korraldatud heal tasemel, linna maine on hea. 
 Kaasaegsed e-teenused toimivad edukalt. 
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III osa  
TEGEVUSKAVA AASTANI 2022 
 

1. ETTEVÕTLUS 
 
1.1 Ettevõtlus  
 

Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-
kulu 

Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 
rahastamine 

Vastutaja 
2016 2017 2018 2019-

2022 
1.1.1 Ettevõtluse ning 

investeerimisvõimaluste 
alase informatsiooni 
kogumine ja levitamine  

Ettevõtjate poolt on 
loodud täiendavad 
töökohad 

Pidev -      LV 

1.1.2 Ettevõtluse toetamine linna 
poolt 

Tugevnenud on linnas 
tegutsevate ettevõtete 
konkurentsivõime  

Määrat-
lemata 

      LV 

1.1.3 Ettevõtjatele teabepäevade 
ja kogemuste vahetamise 
korraldamine (koolitused, 
õppereisid, 
kontaktüritused, ühine 
infobrošüür jm) 

Konkurentsivõimeline 
ettevõtlus 

Pidev Püsiv 2 
 

2 
 

2 
 

 Fondid LV 

1.1.4 Ettevõtjate tunnustamine Ettevõtlus on väärtustatud Pidev Püsiv 0,4  
 

0,4 
 

0,4 
 

 - LV 

1.1.5 Koostöö ettevõtjatega 
linnaelu korraldamisel ning 
linna arengu kavandamisel 

Linna arengusse on 
kaasatud ettevõtjate 
kompetents ja ressursid  

Pidev -     - LV 

1.1.6 Ettevõtluse edendamise 
tegevussuuniste 
koostamine ja elluviimine 

Ettevõtluse arengu 
toetamine avaliku sektori 
poolt on läbi mõeldud ja 

2016 3 3     LV 
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tulemuslik 
1.1.7 Jõgeval korraldatakse 

koolinoortele 
ettevõtlusideede konkursse 

Noored on senisest 
ettevõtlikumad ja 
riskialtimad 

 Sõltub 
mahust 

    Programmid Koolid, LV 

1.1.8 Ettevõtlusealase 
teadlikkuse ja teadmiste 
suurendamine 

Aktiivsemad inimesed, 
suurenenud ettevõtlikkus 

Vastavalt 
võimalusele 

     Fondid LV, koolid 

1.1.9 Kampaania korraldamine 
Jõgeva reklaamimiseks hea 
elukeskkonnana 

Inimeste suurem huvi 
asuda Jõgevale elama ja 
tööle 

2017 või 
2018 

     eraettevõtted LV 

1.1.10 Kogukonna- ja loomemaja 
tegevuse käivitamine 

Paremad tingimused 
tegevuste läbiviimiseks 
eakatele, puuetega 
inimestele, noortele ja 
loomeettevõtjatele 

Vastavalt 
võimalusele 

Sõltub 
valita-
vate 
ruumide 
ümber-
kohanda
mise 
mahust 

    Loome-
ettevõtjad, 
regionaalsete 
investeeringu-
toetuste 
skeem, 
Leader 
programm 

LV 

1.1.11 Ettevõtlusalade avaliku 
infrastruktuuri arendamine, 
parema juurdepääsu 
tagamine 

Soodne ettevõtlus-
keskkond, kaasajastatud ja 
ettevõtjate vajadustele 
vastav avalik infrastruk-
tuur Jaama, Suvila ja Betti 
Alveri tänava piirkonnas, 
Turu ja Toominga tänava 
ja Tartu ning Tallinna mnt 
äärses 
ettevõtluspiirkonnas, 
suurenenud erainves-
teeringud, säilitatud 
töökohad ja loodud uued 
töökohad  

Jaama, 
Suvila ja 
Betti Alveri 
tn 
piirkonna 
ettevõtlus-
ala taristu 
arendamine 
2017, 
teised alad 
alates 2018. 
aastast 

1000  135   EL 
tõukefondid 

LV 
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1.2 Turism 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja 

2016 2017 2018 2019-
2022 

1.2.1 Ettevõtluse ning 
investeerimisvõimaluste 
alase informatsiooni 
kogumine ja levitamine  

Ettevõtjate poolt on 
loodud täiendavad 
töökohad 

Pidev -      LV 

1.2.2 Linna sissesõitude 
kujundamine külastajate 
tähelepanu köitmiseks ja 
informeerimiseks 

Kolmel linna sissesõidul 
olevatel välistendidel 
linna tutvustavad 
infomaterjalid 

Võimaluse 
korral 

10  1 1 3 Fondid LV 

1.2.3 Kesklinna atraktiivse 
vaatamisväärsuse rajamine 
(nt termomeeter, 
külmasammas vms) 

Linna külastab rohkem 
inimesi, on sobiv koht 
fotografeerimiseks 

Alates 
2017-2018 

Vasta-
valt 
ideele 

    Era-
annetused 

LV 

1.2.4 Linna vaatamisväärsuste 
täiendav märgistamine 

Atraktiivsed ja 
hästileitavad 
vaatamisväärsused 

Võimaluse 
korral 

5  1 1 2 Fondid LV 

1.2.5 Jõgewa muuseumi 
tegevuse toetamine Jõgeva 
piirkonna aja- ja 
kultuuriloo 
jäädvustamiseks ja 
eksponeerimiseks  

Eelkõige Piibe maanteel 
reisivad külastajad 
peatuvad senisest enam 
Jõgeval, muuseumi 
jätkusuutlik areng 

Võimaluse 
korral 

Vasta-
valt 
võima-
lusele 

    Riik, 
erasektor, 
toetuspro-
grammid 

LV 

1.2.6 Turismialaste 
infomaterjalide koostamine 
(sh võõrkeeltes) 

Külastajate kasutuses on 
asjakohane informatsioon 

Pidev püsiv  0,5 0,5    
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1.2.7 Osalemine Piibe maantee 
turismikoridori arendus- ja 
turundustegevuses 

Jõgeva kui Piibe maantee 
ääres asuv suurim 
asustuspunkt omab häid 
eeldusi Piibe maanteel 
liikuvate külastajate jaoks 

Iga-aastane       MTÜ Piibe 
Maantee 
Arendus 

1.2.8 Osalemine Vooremaa 
geopargis 

Ühine piirkonna 
turundamine tõstab 
Jõgeva külastajate arvu 

Alates 
geopargi 
asuta-
misest 

Vasta-
valt 
kokku-
leppele 

2,7 3 3   LV 

 

2. HARIDUS 
 
2.1 Alusharidus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja 

2016 2017 2018 2019-
2022 

2.1.1 Laste igakülgset arengut 
tagavate tugiteenuste 
võimaldamine lasteaedades 

Lapsed on saanud 
vajalikku abi varases eas 

pidev püsiv     - LV, 
koolieelsed 
lasteasutused 

2.1.2 Lapsesõbraliku, 
loomingulist, tervislikke 
eluviise, keskkonnahoidu ja 
sotsiaalseid oskusi 
väärtustava kasvukesk-
konna võimaldamine 
kõigile lastele  

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

pidev vasta-
valt 
vaja-
dusele 

    Programmid LV, 
koolieelsed 
lasteasutused 

2.1.3 Kaasaegse, esteetilise ja 
funktsionaalse õppe- ja 
puhkekeskkonna 
säilitamine ja parendamine 

Kaasaegne ja arendav 
õppe- ja puhkekeskkond 
ja mänguvahendid 

pidev Vasta-
valt 
vaja-
dusele 

     LV, 
koolieelsed 
lasteasutused 
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2.2 Üldharidus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

2.2.1 Jõgeva Põhikooli hoone 
(Rohu 10) 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine ning õueala 
rekonstrueerimine 

Nõuetele vastav, 
energiasäästlik ja hästi 
varustatud õppekeskkond, 
kõik õpilased mahuvad 
ühte koolihoonesse 

Projekteeri
mine 2015-
2016, ehitus 
2017-2018 

7 000   2100   EL 
tõukefondid, 
KIK, 
erasektor 

LV 

2.2.2 Õpilaskodu rajamine 
gümnasistide majutamiseks 

Jõgevamaa 
Gümnaasiumis õpib 
rohkem õpilasi  

Määrat-
lemata 

Pole 
teada 

    Haridus- ja 
Teadsuminist
eerium 

Haridus- ja 
Teadsuminis
teerium 

2.2.3 Demokraatiat, inimõigusi, 
soolist võrdõiguslikkust, 
keskkonnahoidu, 
tolerantsust, kultuurilist 
mitmekesisust, loovust, 
koostööd ja valikuvabadust 
väärtustava õppekeskkonna 
võimaldamine ja 
rahvusvahelistes 
koostööprojektides ja 
võrgustikes osalemine 

Kooli lõpetavad 
ühiskonna sidusust ja 
keskkonda hoidvad, 
euroopalikud 
põhiväärtused omaks 
võtnud kodanikud 

pidev Vasta-
valt 
võima-
lusele 

    fondid, riik Koolid, 
lasteaiad 
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2.3 Huviharidus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

2.3.1 Huvitegevuse toetamine ja 
loovust edendava huviõppe 
pakkumine 

Huvihariduse 
jätkusuutlikkus tagatud 

pidev Vasta-
valt 
vaja-
dusele 

    lapse-
vanemad 

LV 

2.3.2 Huvihariduse 
õppekeskkonna 
kaasajastamine 
 

Loodud kvaliteetne 
huvihariduse 
õppekeskkond  

Vastavalt 
võima-
lusele 

105   25 80 Toetuspro-
grammid, 
eraldised 
riigilt 

LV 

 
2.4 Noorsootöö 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

2.4.1 Avatud noortekeskuse 
ruumide kaasajastamine, 
inventari ja tegevus-
vahendite täiendamine 

Avar ja huvitav keskkond 
noortele 

pidev Vasta-
valt 
vajadu-
sele 

 2 2  Programmid Avatud 
noorte-
keskus, 
LV 

2.4.2 Noortele laagrite 
korraldamine  

Rohkem on vaba aja 
veetmise võimalusi 

Igal aastal Vasta-
valt 
vaja-
dusele 

1 1 1  Programmid Avatud 
noortekeskus, 
LV, kiriku-
kogudused, 
spordiklubid, 
spordikeskus 

2.4.3 Sisulist noorsootööd 
tegevate ühingute ja 
organisatsioonide ning 

Paremad võimalused 
noortele 

pidev Vasta-
valt 
võima-

2,6 2,8 3  - LV 
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noorte omaalgatuslike 
projektide toetamine 

lusele 

2.4.4  Rahvusvahelistes 
noorsootöö projektides 
osalemine 

Rahvusvahelised tutvused 
ja kogemused on avar-
danud noorte silmaringi 

Vastavalt 
võima-
lusele 

Vasta-
valt 
vaja-
dusele 

0,5 0,5 0,7  Erasmus+ jm 
programmid  

Avatud 
noorte-
keskus 

2.4.5 Noorte volikogu tegevuse 
toetamine 

Noored on kaasatud 
otsustusprotsessi 

      LV Linnavoliko
gu, LV 

 
2.5 Vabaharidus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

2.5.1  Elukestva õppe jaoks 
soodsate tingimuste 
loomine 

Elanikud väärtustavad 
elukestvat õpet 

pidev Vasta-
valt 
vaja-
dusele 

0,3 0,3 0,5 2 programmid  LV koostöös 
asjaomaste 
MTÜ-dega 
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3. KULTUUR, SPORT JA VABA AEG 
 
3.1 Kultuur ja vaba aeg  
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

3.1.1 Jõgeva linna 
traditsiooniliste 
mainesündmuste 
edasiarendamine ja stabiilne 
toetamine 

Linnapäevad, Alo 
Mattiiseni 
muusikapäevad, Betti 
Alveri luulepäevad, 
„Helisev suveöö” on 
oodatud sündmused 

pidev Vasta-
valt 
võima-
lusele 

22 20 20  Programmid 
erakapital 

LV 

3.1.2 Kultuurivaldkonnas 
tegutsevate registreeritud 
kollektiivide stabiilne 
toetamine 

Jätkub stabiilne 
rahvakultuuri ja 
kodanikeühenduste areng, 
elanikud on hõivatud 
kultuurilise isetegevusega 

pidev Vasta-
valt 
võima-
lusele  

16 16 16  - LV 

3.1.3 Jõulude ja külmalinna 
teemaga haakuvate 
sündmuste korraldamine 

Toimuvad aastaringselt 
erinevad üritused, mis 
meelitavad Jõgevale 
inimesi ka kaugemalt 
(jääpurikafestival, üle-
eestilise jõulurahu 
väljakuulutamine jt) 

pidev Vasta-
valt 
võima-
lusele 

5 5 10  Programmid 
erakapital 

Kultuuri-
keskus, LV, 
kolmas 
sektor 

3.1.4 Eesti Naiste Tantsupeo 
traditsiooni jätkumise 
toetamine 

Suurüritus toob Jõgevale 
palju külastajaid, 
kinnistub Jõgeva maine 
Eesti naistetantsu 
keskusena 

2016, 2021  10   13   

3.1.5 Kohvikute päeva ja Kogukonna Alates 2016       LV, vaba-
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garaažimüügi korraldamine kokkukuuluvus 
suurenenud 

tahtlikud 

3.1.6 Kogukonna ühistunde 
süvendamine läbi 
ühisürituste, ulatuslikuma 
kaasamise, tunnustamise, 
kodanikuühiskonna 
toetamise ja ühtse 
kohatunde loomise 

Kogukonna liikmed – 
kõik Jõgeva linna 
elanikud – tunnevad 
rõõmu ühisest 
tegutsemisest, üksteisega 
arvestamisest, soovivad 
jääda Jõgevaga 
pikaajaliselt seotuks 

pidev -     - LV, üldsus 

 
3.2 Kultuurikeskus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja 

2016 2017 2018 2019-
2022 

3.2.1 Kultuurikeskuse hoone 
renoveerimistööd 
(keldrisaal, suure saali 
põrand, fassaadi ja 
kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine, galerii 
klaassein, heli ja 
valguspargi kaasajastamine, 
välilava laiendamine ja 
rekonstrueerimine) 

Kultuurikeskuse ruume on 
võimalik kasutada nii igal 
aastaajal kui 
mitmesuguste sündmuste 
puhul. Heli- ja valguspark 
vastab kaasaja nõuetele. 

pidev 50  5 20 25 Programmid  LV, 
kultuuri-
keskus 

 
3.3 Linnaraamatukogu 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja 

2016 2017 2018 2019-
2022 
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3.3.1 Linnaraamatukogu jaoks 
uue hoone ehitamine Jõgeva 
Põhikooli juurdeehitisena  

Raamatute laenutamine 
jm teenused toimuvad 
kaasaegses keskkonnas 

2017 700  350   Kultuuri-
ministeerium, 
programmid 

LV 

3.3.2 Erineva sisuga kirjanduslike 
ja kultuuriliste sündmuste 
(kohtumisõhtud, näitused 
jms) korraldamine 

Raamatukogu on põnev 
kohtumispaik 

pidev püsiv 0,4 0,4 0,4  Programmid Linna-
raamatu-
kogu 

 
3.4 SA Betti Alveri Muuseum 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

3.4.1 Betti Alveri muuseumi 
ümbruse haljastusprojekti  
elluviimine, sh 
represseeritute mälestuse 
jäädvustamine 

Muuseumi ümbrus on 
ühtse nägemuse alusel 
muutunud atraktiivseks 
ajaloolis-puhkepiirkon-
naks, kus leidub tegevust 
igas vanuses 
linnakodanikele ja 
külastajatele 

Vastavalt 
võimalusele 

50     Muinsus-
kaitseamet 

LV 

3.4.2 Betti Alveri Muuseumi 
hoonele 
soojuspumbasüsteemi ja 
soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteemi 
paigaldamine 

Energiasäästu 
saavutamine hoone 
kütmisel ja ventileerimisel 

Vastavalt 
võimalusele 

     KIK SA Betti 
Alveri 
Muuseum, 
LV 

3.4.3 Erineva sisuga kirjanduslike 
ja kultuuriliste sündmuste 
(kohtumisõhtud, näitused, 
seminarid, kodanikukino 
filmiõhtud jms) korraldamine 

Muuseumis on hea 
kohtuda sisukatel 
teemadel 

Pidev Vasta-
valt 
võima-
lusele 

0,4 0,4 0,4 0,4 Fondid Muuseum 
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3.4.4 Raamatusarja „Mälestuste 
Jõgeva“ jätkamine jm linna 
ajalugu tutvustavate 
raamatute väljaandmine 

Linnas toimunud 
sündmused ja erinevate 
valdkondade arengud 
saavad jäädvustatud 

pidev püsiv 0,5 0,5 0,5  Programmid Muuseum, 
autorid, LV 

 
3.5 Sport 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja 

2016 2017 2018 2019-
2022 

3.5.1 Spordiklubidele järjepideva 
tegevustoetuse eraldamine 

Spordiklubid tegutsevad 
stabiilselt ja kavandavad 
oma tegevust ette, 
elanikud on hõivatud 
sportlike vabaaja 
tegevustega  

pidev püsiv     - LV 

3.5.2 Spordiinventari kaasajasta-
mine koolides, lasteaedades, 
spordikeskuses ja 
välispordirajatistel 

Pideva uuendamise teel 
on soetatud kaasaegne 
spordiinventar 

pidev Püsiv     Haridus- ja 
Teadusmi-
nisteerium 

Koolid, 
lasteaiad, 
spordikeskus 

3.5.3 Staadionil jooksuraja 
rajakatte, jalgpalliväljaku 
murukatte ja uisuväljaku 
asfaltkatte uuendamine 

Staadionil on võimalik 
suuremate võistluste ja 
kultuuriürituste 
korraldamine 

Võimaluse 
korral 

200  20 15 50 Fondid, riik spordikeskus, 
LV 

3.5.4 Uue kaasaegse spordihalli 
rajamine Jõgeva Põhikooli 
juurde 

Mitmekülgsed sportimis-
võimalused ka sisehooajal 

2019-2020 2000    1000 Riik, 
sponsorid 

LV 

3.5.5 Spordikeskuse Virtus 
sportimisvõimaluste 
mitmekesistamine  

Mitmekülgsed 
sportimisvõimalused  

pidev      fondid, 
erasektor 

spordikeskus 

3.5.6 Jõgeval toimuvate 
rahvaspordiürituste 

Kohalikel võistlustel 
osalemine annab 

pidev püsiv 6 7 7  LV LV 
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läbiviimise toetamine liikumisharrastajatele 
rohkem motivatsiooni 

3.5.7 Virtuse terviseraja ja Pedja 
jõe äärse terviseraja 
arendamine  

Täiendavad võimalused 
tervisespordi 
harrastamiseks 

pidev 10 2 1 1  Spordikeskus, 
LV, SA Eesti 
Terviserajad, 
toetajad 

LV, 
spordikeskus, 
toetajad 

3.5.8 Spordi-ja mänguväljakute 
rekonstrueerimine vastavalt 
koostatavale arengukavale 

Heas korras ja turvalised 
spordi- ja mänguväljakud  

2017-2022 Selgub 
arengu-
kavas 

    LV LV, 
spordikeskus 

3.5.9 Liiva-Kivi tänava 
mänguväljakule uute 
atraktsioonide paigaldamine 

Nõuetele vastavad 
kodulähedased 
võimalused mängimiseks 
ja treenimiseks 

2017 30  30   Spordikeskus, 
LV 

LV 

3.5.10 Betoonist atraktsioonidega 
ekstreemspordiväljaku 
rajamine 

Vähe hooldust vajavad ja 
vastupidavad 
atraktsioonid pakuvad 
noortele tegevusvõimalusi 

2019-2021 50    25 LV, riiklikud 
toetusmeet-
med, toetajad 

LV 
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4. SOTSIAALNE KAITSE 
 
4.1 Sotsiaalhoolekanne 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

4.1.1 Uute sotsiaalteenuste 
võimaldamine vastavalt 
vajadusele  

Abivajajate parem 
toimetulek 

pidev Püsiv     abisaajate 
omaosalus, 
Euroopa 
Sotsiaalfond 

SA Jõgeva 
Linna 
Sotsiaalmaja 

4.1.2 Päevakeskuse rajamine Eakate ja puudega 
inimeste, aga ka teiste 
huviliste vaba aeg on 
sisukalt täidetud, paremini 
on kättesaadavad toetavad 
teenused 

2017-2018 15   15  Programmid LV 

4.1.3 Sotsiaalmaja renoveerimine Teenuseid osutatakse 
nõuetele vastavas hoones 

Vastavalt 
võima-
lusele 

400     Siseriiklikud 
programmid 

SA Jõgeva 
Linna 
Sotsiaalmaja, 
LV 

4.1.4 Jõgeva Sotsiaalkeskuse 
„Elukaar” renoveerimine ja 
laiendamine 

Loodud on 40–60 
täiendavat kohta teenuse 
vajajatele 

Vastavalt 
võima-
lusele 

1350     Programmid, 
erasektor 

OÜ Jõgeva 
Sotsiaal-
keskus 
„Elukaar” 
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4.2 Tervishoid ja tervise edendamine 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

4.2.1 Terviseedenduslike 
ettevõtmiste korraldamine 
ja toetamine ja tervislike 
eluviiside edendamine 
lähtudes terviseprofiili 
tegevuskavast 

Inimesed hindavad 
kõrgelt tervislikku eluviisi 

pidev püsiv 2 2 2 10 EL struktuur-
fondid, 
muud 
programmid 

LV tervise-
edenduse 
komisjon 

4.2.2 Jõgeva haigla toetamine 
aparatuuri soetamisel 
vastavalt võimalustele 

Eriarstiabi on 
kvaliteetsem 

pidev Vasta-
valt 
võima-
lustele 

20    - LV 

 
4.3 Turvalisus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

4.3.1 Videovalve laiendamine 
täiendavate kaamerate 
paigaldamisega 

Seaduserikkumised on 
vähenenud  

vajaduse 
korral 

Võima-
luse 
korral 

2    Politsei LV 

4.3.2 Abipolitseinikest jalgratta-
patrulli tegevuse toetamine 

Turvalisem linn  püsiv Pidev  1,3 1,5  - LV 

4.3.3 Noorteprogrammide 
korraldamine (laagrid, 
koolitused jm) 

Alaealiste õigusrikkujate 
arvu vähenemine 

Püsiv      Fondid LV, noorte-
keskus, 
noorsoo-
politsei, 
kogudused 
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4.3.4 Kogukonna siseturvalisuse 
edendamine läbi 
vabatahtlike sihipärase 
kaasamise 

Turvaline elukeskkond, 
vähem kuritegusid ja 
vandalismi 

püsiv Korral-
duslik 
tegevus 

     Politsei, 
Kaitseliit, 
Eesti Punane 
Rist, naabri-
valve jt 

 

5. LINNAKUJUNDUS JA PLANEERIMINE 
 
5.1 Planeerimine ja maakasutus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

5.1.1 Linna arenguks vajalike 
maade munitsipaliseerimine 

Loob eeldused 
arendustegevuseks 

pidev püsiv     - LV 

5.1.2 Linna valveplaani ja 
geoinfosüsteemi loomine ja 
järjepidev täiendamine 

Loob eeldused 
arendustegevuseks ja 
taristu jätkusuutikuks 
arendamiseks 

pidev   5 5  - LV 

5.1.3 Detailplaneeringute 
koostamine 
arenguvõimaluste 
loomiseks 

Loob eeldused 
arendustegevuseks ja 
maakasutuse 
korrastamiseks 

pidev muutuv  9 9  Planeeringute 
tellijad 

LV 

 
5.2 Haljastus ja linnakujundus  
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

5.2.1 Linna haljastusplaani 
elluviimine 

Sihipärane ja tulemuslik 
haljastus linnaruumis 

pidev  20 20 22  - LV 

5.2.2 Elanikkonna teadlikkuse Suurem teadlikkus pidev Püsiv     Fondid LV 
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tõstmine haljastuse ja 
heakorra osas 

haljastuse ja heakorra osas  

5.2.3 Linna haljasalade ja parkide 
värskendamine ja 
kujundamine 
peresõbralikeks, kergesti 
tarbitavaks ja füüsilist 
arengut toetavaks 

Kaunis linn, inimesed 
viibivad rohkem värskes 
õhus ja on tervemad 

Vastavalt 
võima-
lusele 

Sõltub 
mahust 

    - LV 

5.2.4 Linna keskväljaku 
rekonstrueerimine ja selle 
täiendava funktsionaalsuse 
arendamine 

Rekonstrueeritud 
keskväljak on edendanud 
kesklinna piirkonna 
tööhõivet 

2018 700   110  Piirkondade 
konkurentsi-
võime 
tugevdamise 
programm 

LV 

5.2.5 Pedja jõe äärse puhkeala 
väljaehitamine lähtudes 
detailplaneeringust 

Paremad kodulähedased 
võimalused 
looduslähedaselt puhata ja 
liikuda 

Vastavalt 
võima-
lusele 

30    30  LV 

5.2.6 Kultuurikeskuse taguse 
pargiala korrastamine 

Korras jalgteed ja 
haljastus, head tingimused 
väliürituste 
korraldamiseks 

2017-2019 50     Fondid LV 

5.2.7 Küüditatute mälestuspargi 
rekonstrueerimine 

Korras elu- ja 
puhkekeskkond, 
küüditamisohvrite 
väärikas mälestamine 

2019-2022 130    130 programmid LV 

5.2.8 Heakorrakonkursside 
korraldamine  

Tunnustatud on ilu ja 
heakorra loojaid 

Vastavalt 
võima-
lusele 

Püsiv     - LV 
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6. LINNAMAJANDUS 
 
6.1 Elamumajandus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

6.1.1 Korterelamute õuealade 
korrastamiseks ja 
mänguväljakute rajamiseks 
toetuste eraldamine  

Heas seisukorras teed, 
parkimiskohad ja 
mänguväljakud loovad 
parema elukeskkonna 

pidev püsiv 6 8 10  - LV 

6.1.2 Uute elamupiirkondade 
arendamiseks avaliku 
tugitaristu (teed, 
kommunikatsioonid) 
rajamine  

Linnas on soodustatud 
uute individuaalelamute 
ehitamist 

Vastavalt 
võimalusel
e 

Sõltub 
tööde 
hulgast 

    erasektor LV 

6.1.3 Elamute rekonstrueerimine 
energiasäästlikuks 

Saavutatud energiasääst ja 
parem elukeskkond  

Pidev 
protsess 

Ei 
hinnata 

    Toetus-
meetmed 

Elamute 
omanikud 

6.1.4 Linna halduses olevate 
hoonete rekonstrueerimine 
energiasäästlikuks ning 
universaalse disaini 
põhimõtete järgimine 

Saavutatud energiasääst ja 
parem sisekliima, 
võrdsemad 
kasutusvõimalused kõigile 
ühiskonna gruppidele 

Pidev 
protsess 

Maksu-
mused on 
esitatud 
vastavate 
hoonete 
rekons-
trueerimi-
se ridadel 

    Toetus-
meetmed 

LV 

6.1.5 Elamute haldamise ja 
energiasäästualase koolituse 
korraldamine  

Parem informeeritus tagab 
tulemuslikuma haldamise 
ja renoveerimisplaanid 

pidev püsiv 0,3 0,3 0,3  Kolmas 
sektor, 
programmid 

LV 

 



 Jõgeva linna arengukava 

_____________________________________________________________________________ 
 

 52

 
6.2 Teed 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

6.2.1 Teede, parklate ja 
kõnniteede 
rekonstrueerimine vastavalt 
kvalitatiivselt uuel tasemel 
koostatud teehoiukavale 

Heas seisukorras teed ja 
kõnniteed 

Uuel 
tasemel 
teehoiu-
kava 
koostamine 
2016 

püsiv 294 133 334 1500 Programmid, 
riik 

LV 

6.2.2 Tänavavalgustuse taristu 
rekonstrueerimine 
energiasäästu 
saavutamiseks 

Saavutatud energiasääst, 
nõuetele vastav tänavate 
ja parkide valgustus, 
turvalisem linn 

2016-2019 1 400 30 30 200 100 EL 
tõukefondid 

LV 

6.2.3 Raudteeliikluse ühendamine 
teiste liikumisviisidega 

Raudteeliikluse 
potentsiaal on paremini 
ära kasutatud 

2016 700 120    EL 
tõukefondid 

LV 

6.2.4 Liikluskorralduse 
parendamine ja 
liiklusohutuse tõstmine 

Ohutum liiklus pidev püsiv  10 10 40 - LV 

6.2.5 Pedja jõe silla 
rekonstrueerimine 

Heas seisukorras sild 2020-2021 2 000    2000 - LV 

6.2.6 Linna eri piirkondi 
ühendavate ja linna 
lähialasid linnaga 
ühendavate jalg- ja 
jalgrattateede rajamine ning 
avalike rattaparklate 
rajamine 

Stimuleeritud on 
piirkondlikku tööhõivet ja 
ettevõtluskeskkonda, 
keskkonnasõbralikud 
transpordivahendid on 
populaarsed, liiklus on 
ohutum, elanikel rohkem 
tervena elatud aastaid 

Jaama, 
Kesk tn, 
Mustvee 
mnt 2016, 
Suvila tn 
2017 

900 80 50 50 100 EL 
tõukefondid, 
programmid, 
Jõgeva vald 
 

LV 
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6.3 Veemajandus 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

6.3.1 Ühisveevärgi ja 
ühiskanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine vastavalt 
ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni 
arengukavale  

Võrgu töökindlus on 
paranenud, tagatud on 
liitumisvõimalused 
ühisveevärgiga ja 
kanalisatsiooniga 

2018-2019 2 500   1000 1500 Programmid, 
liitumistasud, 
eratarbijad 

OÜ Jõgeva 
Veevärk, 
LV 

 
6.4 Jäätmemajandus ja keskkonnakaitse  
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

6.4.1 Elanike 
keskkonnateadlikkuse 
tõstmine (sh 
koristuspäevade 
korraldamine) 

Elanikel on kujunenud 
loodust säästvad eluviisid 

pidev püsiv     Akrediteeritud 
taaskasutus-
organisatsi-
oonid, jäätme-
käitlus-
ettevõtted, 
fondid, KIK 

LV 

6.4.2 Jäätmemajanduse korralda-
mine vastavalt jäätmekavale 

Jäätmemajandus on heal 
tasemel 

pidev püsiv     Programmid, 
KIK 

LV 

6.4.3 Jäätmejama arendamine 
(kaal, ladestusplatsid, jm) 

Vajalikke teenuseid 
pakkuv jäätmejaam 

      KIK, Jõgeva 
Veevärk OÜ 

Jõgeva 
Veevärk 
OÜ, LV 
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6.4.4 Säästva energiamajanduse 
tegevuskava elluviimine 

Nii era- kui avalikus 
sektoris on saavutatud 
energiasääst läbi kaasaeg-
sete lahenduste, hoides 
seeläbi ka keskkonda 

pidev      fondid, riik LV, 
asutused, 
kogukond 

6.4.5 Pedja jõe voolusängi 
tervendamine, kalade 
rändetingimuste 
parandamine ja jõekalda 
korrastamine 

Tervendatud veekogu, 
paremad rekreatsiooni-
võimalused elanikele 

Vastavalt 
võima-
lustele  

600     Fondid, 
Jõgeva vald 

LV 

 
 
6.5 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

6.5.1 Jõgeva linnavalitsuse 
infosüsteemide 
kolmeastmelise etalonturbe 
süsteemi rakendamine  

Tagatud on infovarade 
suurem turvalisus 

Pidev Sõltub 
meet-
metest 

    - LV 

6.5.2 Suurendada avaliku sektori 
pakutavaid e-teenuseid (nt 
e-vormid) 

Lihtsam ja 
vähembürokraatlikum 
asjaajamine  

      EL 
struktuuri-
fondid 

LV 

6.5.3 Hallatavate asutuste 
infotehnoloogilise riist- ja 
tarkvara järjepidev 
uuendamine 

Tänu infotehnoloogiliste 
vahendite kasutamise 
suurenemisele on 
paranenud tööviljakus 

Pidev Vasta-
valt 
võima-
lusele 

    Programmid LV, 
hallatavad 
asutused 
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7. JUHTIMINE 
 
Nr Tegevus Soovitav tulemus Aeg Kogu-

kulu 
Linnaeelarvest (tuh eurot) Muu 

rahastamine 
Vastutaja  

2016 2017 2018 2019-
2022 

7.1 Linnavalitsuse 
haldusvõimekuse tõstmine 

Kvaliteetsem avalik 
teenus 

pidev      Programmid LV 

7.1.1 Kodanike ja avalikkusega 
suhtlemisel ning sisemises 
töökorralduses 
elektrooniliste sidekanalite 
kasutamise tõhustamine 

Kiirem ja kättesaadavam 
avalik teenus, 
keskkonnasäästlik 
toimimine 

        

7.1.2 Linna kodulehe 
atraktiivsemaks ja 
sisukamakas muutmine ning 
e-lahenduste 
edasiarendamine 

Kiirem ja kättesaadavam 
avalik teenus, 
keskkonnasäästlik 
toimimine 

        

7.1.3 Linna töötajate koolitus- ja 
tasustamispõhimõtete 
uuendamine  

Motiveeritud ja pädevad 
töötajad ning kõrge 
haldusvõimekusega 
linnavalitsus 

        

7.1.4 Linnavalitsuse ametnikele 
stažeerimise võimaldamine 
välisriikide haldusasutustes 

Paranenud on ametnike 
avaliku halduse alased 
teadmised  

Vastavalt 
võima-
lusele 

Vasta-
valt 
vaja-
dusele 

    Programmid LV 

7.2 Osalusdemokraatia 
süvendamine, 
kodanikuühenduste 
kaasamine poliitikate 
kujundamisse 

Kokkuhoidev, ühiste 
püüdlustega kogukond 

pidev      - LV, linna-
volikogu 

7.2.1 Volikogu istungite reaalajas Avatud linnavolikogu         
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internetis jälgimise 
võimaluste edasiarendamine 
ning linna asutuste 
dokumendihaldussüsteemi 
liidestamine VOLISega 

võimaldab elanikel olla 
senisest enam kursis 
linnas tehtavate otsustega, 
kiire, kättesaadavam ja 
avatum avalik teenus 

7.2.2 Volikogus linnalise 
tähtsusega küsimuste 
arutelude algatamise 
edendamine 

Avatud linnavolikogu 
võimaldab elanikel olla 
senisest enam kursis 
linnas tehtavate otsustega 

        

7.2.3 Regulaarsete avalike 
teabepäevade korraldamine 
kodanike informeerimiseks 
ja kaasamiseks  

Elanikud on senisest enam 
kursis linnas tehtavate 
otsustega ja on kaasatud 
otsuste kujundamisse 

Pidev -      LV, linna-
volikogu 

7.2.4 Linnaelanikelt tagasiside 
kogumine linna juhtimiseks 
ja otsuste tegemiseks 
(küsitlused, kohtumised 
jms) 

 Pidev        

7.2.5 Kodanike heade algatuste 
märkamine ning võimalusel 
toetamine ja rakendamine, 
tunnustussüsteemi 
arendamine 

 pidev        

7.2.6 Kaasava eelarve 
rakendamine 

Tõhusam kaasatus 
linnaeelarve koostamises 

Alates 
2017 

      LV, 
linnavolikog
u 

7.3 Ühendatud omavalitsuse 
loomine Jõgeva 
toimepiirkonnas (Jõgeva 
vald, Palamuse vald, Torma 
vald ja võimalikud teised 
omavalitsused)  

Parem haldusvõimekus, 
kvaliteetsem avalik teenus 

2017       LV, 
linnavolikog
u 
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7.4 Koostööprojektide 
elluviimine sõpruslinnadega 
ja teiste partneritega 

Kogemuste ja parimate 
praktikate jagamine, 
piloottegevuste 
elluviimine 

Vastavalt 
võima-
lusele 

     Programmid LV 
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Perspektiivsete projektide loetelu 
 
 
 
 Loomemajanduskeskuse ja inkubaatori rajamine 
 
 Piiri tänava koolihoonele uue funktsiooni leidmine 
 
 Eesti talispordikeskuse rajamine Aia 39 kinnistul (kelgu-, lumelaua ja tuubirada, uisuväljak) 
 
 Laia tänava uisuväljaku kujundamine sportmängude platsiks 
 
 Toominga tänava ühendamine Estakaadi tänavaga 
 
 Piiri tänava läbimurde rajamine Toominga tänavani  
 
 Vana raudteearhitektuuri säilitamine ja kasutusele võtmine 
 
 Kogukonna aiamaa rajamine 
 
 Linnaturu arendamine 
 
 Munitsipaalhoonete energiasäästlikuks rekonstrueerimine 

 
 Piiri pargi kujundamine puhkealaks, alustades koos sellega Ilmaime teemapargi projekti 
käivitamist 
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Arengukava elluviimine, seire ja uuendamine 
 
 
Jõgeva linna arengukavas sätestatud eesmärkideni jõudmiseks viiakse ellu tegevuskava. 
Tegevuskavas sätestatud ülesannete elluviimist korraldab ja koordineerib linnavalitsus. 
Arengukava elluviimisse kaasatakse võimaluste piires linna hallatavaid asutusi, avaliku sektori 
asutusi (maavalitsus, ministeeriumid, omavalitsusliit), linnas tegutsevaid ettevõtjaid ja 
linnakodanikke.  
 
Arengukava on aluseks linnaeelarve koostamisel, investeeringute planeerimisel ja laenu 
võtmisel.  
 
Arengukava täitmist jälgib linnavalitsus, kes esitab seire tulemused kord aastas linnavolikogule 
koos majandusaasta aruandega. Seire tulemusi arvestatakse arengukava uuendamisel. 
 
Arengukava uuendatakse vajaduse korral. Otsus uuendamise kohta võetakse vastu üldjuhul 
1. oktoobriks, mis võimaldab arvestada muudatustega järgmise aasta linnaeelarve koostamisel, 
investeeringute planeerimisel ja laenu võtmisel.  
 


