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SISSEJUHATUS 

Jõgeva vald paikneb Jõgeva maakonnas, hõlmates suure osa Vooremaa maastikuregioonist. 

Jõgeva vald moodustus 2017. aastal haldusreformi tulemusel Jõgeva linna, Jõgeva valla, 

Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel. Haldusreformi järgselt on Jõgeva vallas viis 

lasteaeda ja üheksa kooli. Mitme kooli juures on ka lasteaiarühmad. Maakondlik tähtsus on 

Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolil ja olulise tähtsusega on kutseharidust pakkuv Luua 

Metsanduskool.  

Jõgeva valla haridusvaldkonna arengukava on strateegiline dokument, mis määrab valdkonna 

arengu põhisuunad ja tegevused.  

Arengukava alusandmetena on kasutatud Jõgeva vallas kolme aasta jooksul kogutud andmeid, 

Jõgeva valla rahvastiku prognoosi, EHISe andmeid koolide ja lasteaedade kohta ning 

Haridussilmas kajastatud andmeid nii õpetajate kui ka õpilaste kohta. Üldised eesmärgid ja 

suunad on sõnastatud Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035. 

Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 eesmärk on sõnastatud järgmiselt: “Eesti 

inimestel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös 

ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu edendamist ja üleilmset säästvat arengut. Põhieesmärki 

toetavad 3 strateegilist eesmärki:  

 Õpivõimalused on valikuterohked ja kättesaadavad ning haridussüsteem võimaldab 

sujuvat liikumist haridustasemete ja –liikide vahel. 

 Eestis on pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid, mitmekülgne õpikeskkond 

ning õppijast lähtuv õpe. 

 Õpivõimalused vastavad ühiskonna ja tööturu arenguvajadustele. 

Arengukava hõlmab alg-, üld- ja huviharidust. Arengukava koosneb kolmest osast: esimene osa 

käsitleb hetkeolukorda, teises osas on välja toodud strateegia ning kolmas osa koosneb 

tegevuskavast.   
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1 JÕGEVA VALLA HARIDUSVÕRK 

Jõgeva vallas on 11 lasteaiateenust pakkuvat asutust, kaheksa üldhariduskooli, täiskasvanute 

gümnaasium ning kolm huvikooli. Joonisel 1 on välja toodud haridusasutuste paiknemine 

Jõgeva vallas. 

 

Joonis 1. Jõgeva valla haridusasutused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

 

1.1 Haridusvaldkonna hetkeolukord 

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustus uus 

haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. a. Jõgeva valla koosseisu kuuluvad ka endise 

Pajusi valla Kaave küla ja endise Puurmani valla Saduküla, Jõune, Härjanurme ja Pööra külad. 

Ühinenud omavalitsuse territoorium on 1040 km². Valla koosseisu kuulub üks linn (Jõgeva), 

seitse alevikku (Jõgeva, Kuremaa, Laiuse, Palamuse, Sadala, Siimusti, Torma) ja 89 küla. 

Rahvastikuregistri andmetel elab 01. jaanuari 2021. aasta seisuga Jõgeva vallas kokku 13 328 

inimest. 18,6% on nooremad kui 18 eluaastat, tööealisi on 58% ning 65-aastaseid ja vanemaid 

elanikke 23,3% kogu rahvastikust. 
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1.1.1 Alusharidus 

Jõgeva valla asutusena tegutseb viis lasteaeda ja kuus kool-lasteaeda. 

Lasteaedades õpivad peamiselt oma valla lapsed. Kokku oli rühmi 2020./2021. õppeaastal 41 

ja lasteaedades käis 626 last, neist 27 ehk 5 protsenti on lapsed, kelle rahvastikuregistri järgne 

elukoht ei olnud Jõgeva vallas (tabel 1). Kõige rohkem pakkusid alushariduse teenust teistele 

omavalitsustele Palamuse, Torma ja Siimusti lasteaed. Teiste valdade lasteaedades käis 2020. 

aasta septembrist alates 17 Jõgeva valla last. Keskmiselt oli ühes rühmas 15,5 last.  

Suuremad lasteaiad asuvad Jõgeva linnas ja piirkonnakeskustes. Ülejäänud lasteaiad on 

valdavalt väikesed, ühe või kahe rühmaga. 

Tabel 1. Laste arv Jõgeva valla lasteaedades. Allikas: EHIS, september 2020. 

 Lasteaia nimi Laste arv Rühmade arv Teiste KOV-ide lapsi 

1 Lasteaed Rohutirts 177 11 (sh 1 

tasandusrühm) 

7  

2 Lasteaed Karikakar 102 6 3 

3 Palamuse Lasteaed 

Nukitsamees 

101 6 9 (sh Mustvee vallast 4) 

4 C. R. Jakobsoni nim Torma 

Põhikool 

63  4 5 (sh Mustvee vallast 3) 

5 Sadala Kool 29 2 
 

6 Jõgeva Aleviku Lasteaed 30 2  

7 Kurista Lasteaed Karukell 20 1  

8 Kuremaa Lasteaed-Algkool 17 1 1 

9 Laiuse Jaan Poska Põhikool 22 2 2 

10 Vaimastvere Kool 14 1  

11 Siimusti Lasteaed-Algkool 51 4 6 

 

Lasteaialaste arv püsib järgneval viiel aastal enam-vähem samal tasemel (üle 600 lapse). 

Lähtuvalt prognoosist on lasteaiakohtade arv nii vallas kui ka piirkondades hetkel piisav, seega 

ei ole vajalikud kohesed ümberkorraldused. Laste arv tulevikus sõltub eelkõige 

sündimuskäitumisest ja rändest. 2020. aastal OÜ Cumulus Consulting poolt koostatud analüüsis 

„Jõgeva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri 

kujundamine“ on prognoosinud laste arvu vähenemist, seetõttu tuleks 2–3 aasta pärast uuesti 

üle vaadata ja analüüsida laste ealine koosseis.  

Suurimateks probleemideks lasteaedades on erivajadustega laste arvu suurenemine ja vastavate 

tugispetsialistide puudus. 
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1.1.2 Üldharidus 

Jõgeva vallas tegutseb üheksa munitsipaalüldhariduskooli. Vaimastvere Põhikooli juures on 

õpilaskodu 24 õpilasele. Vallas tegutsevad ka riigikoolid: Jõgevamaa Gümnaasium (üle 200 

õpilase) ja erivajadustega õpilastele suunatud Kiigemetsa Kool. 

Munitsipaalkoolides on õpilaste arv viimasel neljal aastal püsinud stabiilselt ligikaudu 1300 

juures. Omavalitsuse hallatavas Palamuse Gümnaasiumis on õpilaste arv gümnaasiumiastmes 

kolmekümne piirimail. 2019./2020. õppeaastal õppis valla koolides statsionaarses õppes 1313 

õpilast, neist 1280 põhikoolis ja 33 gümnaasiumiastmes. 2020./2021. õppeaastal oli 

statsionaarses õppes kokku 1266 õpilast, neist 1238 põhikooliõpilast ja 28 gümnaasiumiastme 

õpilast. 2020. aasta septembri seisuga õppis meie valla koolides 151 last teistest 

omavalitsusüksustest. Vaimastvere koolis oli mujalt pärit õppurite osakaal 30%, sest seal 

pakutakse õpilaskodu teenust (tabel 2). 

Tabel 2. Jõgeva valla koolide õpilasränne. Allikas: EHIS, september 2020. 

 Kooli nimi Laste arv Teistest KOV 

1 Jõgeva Põhikool 668 20 (sh 13 Põltsamaa vallast) 

2 Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 107 52 (sh 19 Põltsamaa vallast, 6 Tartu linnast) 

3 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium  228 15 põhikooli osas ja 10 gümnaasiumi osas (sh 12 

õpilast Mustvee vallast) 

4 C.R. Jakobsoni nim Torma Põhikool 125 18 (sh 15 Mustvee vallast) 

5 Sadala Kool 31 2 

6 Kuremaa Lasteaed-Algkool 17  

7 Laiuse Jaan Poska Põhikool 66 6 

8 Vaimastvere Kool 69 22 (erinevatest omavalitsustest, kus on hetkel 

õpilaskodu vajavaid õpilasi) 

9 Siimusti Lasteaed-Algkool 62 6 

 

Väljaspool Jõgeva valda õppivate Jõgeva valla laste arv oli 2020. aasta septembri seisuga 149: 

põhikoolides 47, erakoolides 6 ja riigikoolides 32. Jõgeva valla gümnaasiumiõpilasi õpib teiste 

omavalitsuste koolides 51, erakoolides 1 ja mujal riigikoolides 12 õpilast. Valdavalt õpitakse 

Tartu linna ja Tartumaa valdade asutustes.  

Suurima õpilaste arvuga on Jõgeva Põhikool, mille õpilaste arv moodustab enam kui poole valla 

kõikide koolide õpilastest. Jõgeva Põhikoolis käivad lisaks linna ja selle ümbruse lastele lapsed 

ka kaugemalt. Sellest tingituna on Jõgeva Põhikoolis käivate õpilaste arv suurem ning 

ümberkaudsetes koolides väiksem. Suuremad on ka Palamuse ja Torma kool. Ülejäänud viis 

kooli on väikesed. Õpilaste arvu mõningane kasv on aset leidnud Siimusti koolis. Vaimastvere, 

Laiuse ja Sadala koolis on see olnud pigem stabiilne.  

Tabel 3. Esimesse klassi minevate laste arvu prognoos sündivuse alusel seisuga 30. september 2020. Allikas: 

Jõgeva Vallavalitsus. 

Kool 2022 2023 2024 2025 

Jõgeva Põhikool 73 62 55 59 

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium  23 24 17 20 

C.R. Jakobsoni nim Torma Põhikool 9 12 11 8 
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Sadala Kool 6 10 4 6 

Kuremaa Lasteaed- Algkool 1 2 5 3 

Laiuse Jaan Poska Põhikool 9 5 4 5 

Vaimastvere Kool 4 1 8 3 

Siimusti Lasteaed-Algkool 11 18 7 11 

KOKKU 136 134 111 115 

 

Tabel 3 näitab, et aastate lõikes on 1. klassi astujate arv kooliti väga kõikuv. Keskmiselt on 

Jõgeva vallas kooli minemas igal aastal 120-130 õpilast. 

Jõgeva valla koolides on probleemiks õpetajaskonna vananemine. Kui Eestis keskmiselt on üle 

60-aastaste õpetajate osakaal ligikaudu 20%, siis Jõgeva vallas on see üle 30% (tabel 4). Selline 

vanuseline koosseis võib lähiaastatel tekitada probleeme, kui eakad õpetajad (kelle elukoht on 

enamasti Jõgeva vallas) otsustavad pensionile minna ning noori õpetajaid kohapeal ei ole. Kuna 

väikestes koolides on töökoormus osades õppeainetes väike (näiteks vene keel, muusika, 

keemia, füüsika), on keeruline leida noori kvalifikatsioonile vastavaid spetsialiste. 

Aasta-aastalt on suurenenud koolides tugiteenuseid vajavate õpilaste arv. Seetõttu on erinevate 

tugispetsialistide puudus kujunenud üle vabariigi üheks põletavamaks probleemiks. 

 

Tabel 4. Üldhariduskooli õpetajaskonna jaotus vanusegruppide lõikes. Allikas: portaal www.haridussilm.ee  

Õpetajate vanusegrupp Osakaal Jõgeva vallas (%) Osakaal üleriigiliselt (%) 

Alla 30-aastased         7,6 9,1 

30-39-aastased 15,7 17,5 

40-49-aastased 14,2 23,6 

50-59-aastased 29,5 28,6 

60-69-aastased 33 21,2 

 

Parem õpetajate vastavus kvalifikatsioonile on suuremates koolides, kus saab võimaldada 

õpetajale täiskoormusega töökohta (tabel 5). Ka rahulolu nende koolidega on kõrgem.  

Lõpueksamite tulemused ei ole üks-üheses sõltuvuses õpetajate kvalifikatsioonist. Mõju 

avaldavad ka õpilaste võimekus ja valikud. 

Tabel 5. Õppeaasta 2018/2019  põhikoolide tulemused. Allikas: www.haridussilm.ee 

Kool Rahulolu 

kooliga (5 palli 

süsteemis) 

Õpetajate vastavus 

kvalifikatsioonile 

(%) 

Lõpueksamite tulemused 

Matemaatika 

(max 50 punkti) 

Eesti keel 

(max 100 punkti) 

Vaimastvere Kool 2,8 73,3 31,4 66,7 

Laiuse Põhikool 2,9 80,0 37,0 82,1 

OLPG 3,3 84,6 41,6 74,7 

Jõgeva Põhikool 3,4 90,6 33,2 70,9 

Torma Põhikool 3,9 90,0 38,2 69,5 

http://www.haridussilm.ee/
http://www.haridussilm.ee/
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Eesti keskmine 3,1  36,4 73,9 

 

Tabelis 6 on välja toodud põhikooli õpilaste õpitee jätkamine vahetult pärast põhikooli 

lõpetamist protsentides. Nendest andmetest on näha, et enamik põhikooli lõpetajaid jätkab 

õpinguid. On ka erandeid. Selgituseks tabeli juurde niipalju, et 2019. aastal oli 10% 

Vaimastvere Kooli lõpetajate arvust 1 õpilane ja 1% Jõgeva põhikooli lõpetajate arvust samuti 

1 õpilane. 

Tabel 6. Õpilaste valikud põhikooli lõpetamisele järgneval õppeaastal (%). Allikas: www.haridussilm.ee 

Kool Aasta Jätkasid õpinguid 

üldhariduses 

Jätkasid õpinguid 

kutsehariduses 

Ei jätkanud 

õpinguid 

C. R .Jakobsoni nim 

Torma Põhikool 

2017 55 45 - 

2018 55 45 - 

2019 74 26 - 

Jaan Poska Laiuse 

Põhikool 

2017 56 44 - 

2018 50 50 - 

2019 100 - - 

Vaimastvere Kool 2017 100 - - 

2018 60 40 - 

2019 50 40 10 

OLPG 2017 78 19 3 

2018 70 30 - 

2019 72 28 - 

Jõgeva Põhikool 2017 78 19 3 

2018 70 30 - 

2019 74 25 1 

 

Prognoositavalt on lähiaastatel põhikooli lõpetajate arv igal aastal 130–140 õpilast. Kui 

arvestada, et neist jätkab gümnaasiumis umbes 70%, siis katab Jõgevamaa Gümnaasium Jõgeva 

valla gümnaasiumikohtade vajaduse täielikult. Tegelikkuses astub osa õpilasi igal aastal ka 

mujale gümnaasiumidesse. 

1.1.3 Huviharidus 

Jõgeva vallas pakutav huviharidus on mitmekülgne ning võimaldab tegevusi erinevas vanuses 

ning erinevate huvide ja võimetega lastele ja noortele. 

Jõgeva linnas tegutseb kolm omavalitsuse huvikooli: muusikakool, kunstikool ja spordikool. 

Jõgeva Muusikakoolis õppis 2020./2021. õppeaastal 151 õpilast. Muusikakoolis õpetatavad 

erialad on klaver, viiul, flööt, akordion, lõõtspill, klarnet, saksofon, vaskpillid (trompet, 

http://www.haridussilm.ee/
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tromboon, eufoonium, tuuba), löökpillid ja klassikaline kitarr. Muusikakoolis tegutseb ka 

huviõppeosakond, kus on võimalik osaleda lauluõppes, instrumendiõppes ja tantsuõppes. 

Muusikakoolis on 10 klassiruumi ja saal.  

Jõgeva Kunstikoolis oli 2020./2021. õppeaasta seisuga 72 õpilast. Õpingud kestavad 5 aastat. 

Õpetatavad ained on joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon. Võimalik on  

osaleda projektikursustel. Kunstikoolis pakutakse kunstialast huvikoolitust ka täiskasvanutele. 

Väga populaarseks on viimastel aastatel osutunud mudilaste kunstiringid ja nahatöö ning 

keraamika õpitoad.  

2019. aastast töötab huvikoolina Jõgeva Valla Spordikool, kus viiakse läbi korvpalli-, ujumis-, 

maadlus- ja võrkpallitreeninguid. Spordikoolis on 184 õpilast. Lisaks regulaarselt toimuvatele 

treeningutele korraldatakse nädalavahetuse ja koolivaheaja laagreid (2–3 päevased) ja ka 

pikemaid 5–7 päevaseid laagreid. Lisaks korraldatakse erinevate spordialade tutvustamise 

päevi, mille eesmärgiks on spordi populariseerimine noorte hulgas. Spordikool teeb tihedat 

koostööd alaliitudega.  

Valla kolmes huvikoolis on 21,5 töökohta, neist 17 on õpetajad või treenerid. Asutuste kulud 

kokku on 450 tuhat eurot. Õpetaja keskmine töötasu spordikoolis on ligikaudu 100 euro võrra 

kõrgem kui muusikakoolis ja kunstikoolis. Osalustasud ja projektid katavad 43% spordikooli, 

20% kunstikooli ja 14% muusikakooli kuludest. Eraldi hoones tegutseb ainsana muusikakool. 

Kunstikooli ruumid on spordikeskuse pinnal, spordikooli treeningud toimuvad Jõgeva 

Spordikeskuses ja Kuremaa Ujulas. 

Erahuvikoolidena pakuvad valla noortele huvitegevust Palamuse Laulustuudio, kus saab õppida 

soololaulu, kitarrimängu, basskitarri, trumme ja klaverit, JJ-Street Tantsukool ja Tantsustuudio 

Cestants. Lisaks tegutsevad piirkondades erinevad huviringid. 

1.1.4 Täiskasvanuharidus, kutseharidus, mitteformaalne haridus 

Maakondliku tähtsusega on Jõgeva Täiskasvanute Keskkool, kus õppis 2019./2020. õppeaastal 

kokku 130 õpilast. 2020./2021. õppeaastal oli õpilasi 107, neist 52 õpilast oli teistest 

omavalitsusüksustest pärit (vt tabel 2). Jõgeva Täiskasvanute Keskkool on aktiivselt osalenud 

pooleli jäänud haridusega inimeste leidmisel ning neile õppimisvõimaluste pakkumisel 

projektidega „Teisel ringil targaks Jõgevamaal“ ja „ Uuesti kooli Jõgevamaal“. 2020. aastal 

algas jätkuprojekt „Teisel ringil uuesti kooli“. Läbi projektitegevuste pakutakse individuaalset 

nõustamist ning täiendavat õpiabi neile õppuritele, kellel on olnud pikem vahe õpingutes ning 

eelnevalt õpitus on tekkinud lüngad. Täiskasvanute Keskkool peaks eelnevate kokkulepete 

alusel HTM-iga 2022. aasta sügisest üle minema Jõgevamaa Gümnaasiumi koosseisu. Tegevust 

jätkatakse praegustes ruumides. 

Ametialast koolitust (metsandus) ning täiendõpet pakub Luua Metsanduskool, mis omab 

täiskasvanute hulgas suurt populaarsust. Täiskasvanutele pakuvad vabahariduslikke koolitusi 

valla huvikoolid, erinevad koolitusfirmad ja MTÜ-d. 
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1.2 Haridusasutuste majandamine 

Jõgeva valla hallatavate asutuste põhitegevuse kulude suurus 2020. aasta eelarves on 12,3 

miljonit eurot, sellest 21% moodustavad lasteaedade kulud. Lasteaedade kulude maht on 3,5 

miljonit eurot aastas, millest 78% on tööjõukulud ja 13% kinnisvarakulud (kinnistute, hoonete 

ja ruumide majandamiskulud).  

Lasteaiaõpetajate töötasud on vallas ühtlustatud, kõrgharidusega lasteaiaõpetaja töötasu 

alammäär on 95% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu 

alammäärast. Valla erinevates asutustes on lasteaiapersonali palgatasemed ühtlustatud. Valla 

lasteaedades on kokku 174 töökohta, 75% nendest on seotud õppetööga. Valdavalt kasutavad 

lasteaiad süsteemi, kus rühmaga tegelevad 2 õpetajat + 1 õpetaja abi. Erandiks on Palamuse 

lasteaed (sh Kaarepere rühm), samuti Sadala Kooli üks lasteaiarühm ja Jõgeva Lasteaia 

Rohutirts üks rühm, kus on tööl 1 õpetaja + 2 õpetaja abi. 

Lasteaiakulud sisaldavad majanduskulusid (küte, elekter, vesi, jooksev remont jne) ja töötajate 

töötasu. Lisaks sellele kaetakse osaliselt lasteaiakulud ka lastevanemate poolt tasutavast 

osalustasust. Lapsevanema poolt kaetava osa määraks lapse kohta valla koolieelsetes 

lasteasutuses on 30 eurot. Jõgeva valla laste puhul katab Jõgeva vald osaliselt ka nende 

toidukulud. 

Lasteaedade kasutuses on enam kui 11 000 m² hoonete pinda, lapse kohta on pinda 17,8 m². 

Kurista, Kuremaa ja Saduküla hoonetes on ruumi oluliselt suurema arvu laste tarbeks. Kurista 

lasteaia 2-rühmalises lasteaiahoones tegutseb üks rühm,  Kuremaa Lasteaed-Algkooli hoones 

on 1100 m² kahe liitklassi ja lasteaiarühma tarbeks. Saduküla rühma kasutuses on ligi 1000 m² 

suurune endine koolihoone. 

Valla lasteaedade hooned on üldiselt heas seisukorras. Lasteaia Rohutirts hoone rekonstrueeriti 

põhjalikult 2010. aastal. Lasteaiale Karikakar valmis uus hoone 2013. aastal ja Palamuse 

lasteaia Nukitsamees uus hoone valmis 2018. aastal.  

Toitlustamine lasteaedades ja koolides on korraldatud viisil, kus igas asutuses on olemas köök 

ja töötajad (erandina tuleb Sadala Kooli lõunasöök Torma Põhikooli köögist). Valla 

haridusasutustes on kokku 17 kööki 29 töötajaga. Toitlustamise korralduse palgafondi suurus 

on 300 tuhat eurot aastas.  

Jõgeva valla koolide pidamise kulud on üle 6 miljoni euro aastas, riigieelarve toetusfondi eraldis 

üldhariduskoolide pidamiseks oli 2020. aastal 3,55 miljonit eurot, millest 2,7 miljonit 

moodustas põhikooliõpetajate töötasu toetus. Õpetajate palgatoetusest rahastatakse 300 tuhande 

euro ulatuses juhte ja tugispetsialiste. Valla kulud koolide pidamisele on u 2,5 miljonit eurot. 

Personalikulud on 4,6 miljonit eurot, majandamiskulud 1,5 miljonit. 

Tabelis 7 on toodud Jõgeva valla eelarvest töötasu saavate töötajate tööjõukulu ühe õpilase 

kohta aastas. Kõige suurema tööjõukuluga on Kuremaa Lasteaed-Algkool, sest seal on õpilaste 

arv väga väike, kuid koolis ja lasteaias vajalik majanduspersonal on ikkagi vaja tööl hoida. 

Kõige vähem omavalitsuse poolseid kulusid on Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolil, sest selles 

koolis ei ole omavalitsuse palgal täiendavaid tugispetsialiste ega köögipersonali. 
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Tabel 7. Omavalitsusest töötasu saavate töötajate tööjõu kulu õpilase kohta 2020. aastal (eurodes). Allikas: Jõgeva 

valla eelarve 

   Õpilaste arv Tööjõukulu õpilase kohta aastas 

Jõgeva Põhikool 668 1626 

OLPG - põhikool 200  

2488 
OLPG gümnaasium 28 

Torma Põhikool 125 1303 

Laiuse Põhikool 66 1870 

Vaimastvere Kool 69 1992 

Siimusti LAK 62 1567 

Kuremaa LAK 17 3227 

Sadala Kool 31 1627 

JTKK 107 213 

VALLA KESKMINE 1373 1677 

 

Koolikoha maksumus teistele omavalitsustele on kõikides valla statsionaarset õpet pakkuvates 

üldhariduskoolides 92 eurot kuus ehk 1104 eurot aastas (üleriigiliselt kehtestatud piirmäär), 

Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis 55 eurot kuus (660 eurot aastas). 

Ruumivõimalusest lähtuvaid arvestuslikke koolikohti on valla koolides 1842 ehk täidetud on 

enam kui 2/3 võimalikest kohtadest. Õppepinda on kokku suurusjärgus 17 500 m² (ilma 

spordipinnata), mis teeb keskmiselt 13,9 m² õpilase kohta. Kõige rohkem pinda õpilase kohta 

on Kuremaa Lasteaed-Algkoolis, kõige vähem Jõgeva Põhikoolis (tabel 7). 

 

Tabel 8. Haridusasutuste käsutuses olevate ruumide pindala, m2. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

Kool Laste arv 

koolis 

Kooli käsutuses olevate 

ruumide pindala, m2 

Pindala õpilase 

kohta, m2 

Jõgeva Põhikool 668 
5656,3 8,46 

OLPG  228 
4605,4 20,19 

Torma Põhikool 125 
3797,9 30,38 

Laiuse Põhikool 66 
2113,8 32,02 

Vaimastvere Kool 69 
2127,3 30,83 

Siimusti LAK 62 
1274,1 20,55 

Kuremaa LAK 17 
1083,1 63,71 

Sadala Kool 31 
614,4 19,81 

 

Omavalitsuse poolt tasutavad majandamiskulud (küte, elekter, vesi ja muud majandamise 

kulud) valla koolides on ära toodus tabelis 9 koolide kaupa nii eelarve lõikes kui ka lapse kohta. 

Kõige suuremad kulud õpilase kohta on Kuremaa Lasteaed-Algkoolis, kõige väiksemad Jõgeva 

Põhikoolis. 



12 

 

Tabel 9. Majanduskulud Jõgeva valla koolides ja lasteaed-koolides 2020. a (Jõgeva valla eelarve) 

Kool Laste arv 

koolis 

Laste arv 

lasteaias 

Majanduskulu 

eelarves 

Majanduskulu 

lapse kohta 

Jõgeva Põhikool 668 
- 383028 574 

OLPG  228 
-   

Torma Põhikool 125 
63 172928 920 

Laiuse Põhikool 66 
22 99443 1130 

Vaimastvere Kool 69 
14 89144 1074 

Siimusti LAK 62 
51 121633 1076 

Kuremaa LAK 17 
17 55685 1638 

Sadala Kool 31 
29 46660 778 

 

Koolide hoonetes paikneb ka teisi asutusi. Kuremaa hoones tegutsevad raamatukogu ja perearst, 

Siimusti hoones raamatukogu ning kooli saali kasutatakse ka kultuuritegevuse tarbeks. Laiuse 

hoones on raamatukogu ja saal, Vaimastvere hoones raamatukogu, spordisaal ja noortekeskus.  

Jõgeva valla koolihooned ja koolide spordiväljakud on väga erinevas seisukorras. Kõige uuem 

ja kaasaegsem õppehoone on Jõgeva Põhikoolil: see valmis 2019. aastal.  

1.3 Haridusvaldkonna kitsaskohad 

Lähiajal vajavad investeeringuid Palamuse lasteaia Kaarepere rühma maja ning Siimusti 

Lasteaed-Algkooli Saduküla rühma hoone. Kurista lasteaia Karukell hoone on amortiseerunud. 

Jõgeva aleviku lasteaias puudub saal.   

Seoses koroonaviiruse levikuga on riik hakanud tähelepanu pöörama haridusasutuste 

ventilatsioonile. Hetkel puudub toimiv ventilatsioonisüsteem Kurista, Laiuse, Kuremaa ja 

Jõgeva aleviku lasteaias. Koolidest puudub ventilatsioon Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis, 

Sadala Koolis, Vaimastvere Koolis ja Kuremaa Lasteaed-Algkoolis. 

Jõgeva Põhikoolis on kehalise kasvatuse tundide läbiviimine ruumipuuduse tõttu keerukas. 

Käesoleval aastal alustatakse kooli juurde spordihoone ehitamist, millega lahendatakse ära 

eelpool nimetatud probleem ning ka Jõgeva Valla Spordikool saab tundide läbiviimiseks 

kaasaegsed tingimused. Siimusti Lasteaed-Algkoolis puudub spordisaal, kehalise kasvatuse 

tundide läbiviimiseks kasutatakse riigile kuuluva Kiigemetsa kooli spordisaali. C. R. Jakobsoni 

nim Torma Põhikooli, Laiuse Jaan Poska Põhikooli ja Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi 

staadion vajavad kaasajastamist. Sadala Kooli staadioni jooksurada vajab uut katet. 

Investeeringuid vajavad Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli kasutuses olevad ruumid ning C. R. 

Jakobsoni nim Torma Põhikooli, Kuremaa Lasteaed-Algkooli, Laiuse Jaan Poska Põhikooli, 

Sadala Kooli ja Vaimastvere Kooli hoone. 

Koolide ruumid leiavad õhtupoolsel ajal vähe kasutamist (näiteks täiskasvanute 

ringitegevuseks, vabahariduseks jne). 
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Jõgeva valla haridusasutustes vajavad majandamis-, toitlustamis- ning asutuste tegevuse 

administreerimis- ja juhtimiskulud korrigeerimist. Haridusasutuste võrk on tihe.  

Palamuse gümnaasiumi gümnaasiumiõpilaste arv langeb: 2017/2018 – 42 õpilast, 2018/2019 – 

34 õpilast, 2019/2020 – 33 õpilast, 2020/2021 – 27 õpilast. Samuti on langustrendis Kuremaa 

Lasteaed-Algkooli õpilaste arv:  2017/2018 – 25 õpilast, 2018/2019 – 24 õpilast, 2019/2020 – 

19 õpilast, 2020/2021 – 16 õpilast. Nendele koolidele tuleb leida oma nišš, muuta nad 

omanäoliseks/atraktiivseks. 

Jõgeva Põhikoolis käivad lisaks linna ja selle ümbruse lastele lapsed ka kaugemalt, seetõttu on 

Jõgeva Põhikoolis käivate õpilaste arv suurem ning ümberkaudsetes koolides väiksem kui 

peaks olema. Jõgeva Põhikoolis on ruumipuudus. 

Tugiteenuseid vajavate laste osakaal kasvab. 

Jõgeva valla õpetajad on vanemaealised, nooremaealisi kvalifikatsioonile vastavaid spetsialiste 

teatud õppeainetes napib, samuti napib tugispetsialiste. 

Koolide õpikeskkondi kaasajastatakse pidevalt, kuid IT-vahendite kiire areng eeldaks nende 

veelgi sagedasemat uuendamist. 

Jõgeva Muusikakool asub amortiseerunud hoones, Jõgeva Kunstikool asub Jõgeva 

spordihoones Virtus. Huvikoolide ruumide küsimus on vaja lahendada, st leida huvikoolidele 

võimalus viia õppetööd läbi kaasaegsetele tingimustele vastavates ruumides. Maapiirkondades 

puuduvad huvikoolide filiaalid. 

1.4 Jõgeva valla haridusvaldkonna SWOT analüüs 

 

TUGEVUSED 

 Olemasolevad õpetajad, 

tugispetsialistid 

 Kodulähedase põhihariduse 

omandamise võimalus (vähemalt I ja 

II kooliaste) 

 Haridusasutuste hooned ja ruumid 

hetkel küllaltki heas seisukorras 

 Korrastatud haridusvõrk Jõgeva 

linnas 

 Tugev riigigümnaasium vallas 

 Haridusvaldkonna inimeste  

tunnustamine 

 Täiskasvanud õppijatel üldhariduse 

omandamise võimalus 

 Õpetajate IT alased oskused on covidi 

tulekuga paranenud 

 Kolme huvikooli olemasolu vallas 

 Huvitegevuse võimalused üle valla 

päris head 

NÕRKUSED 

 Kvalifikatsiooniga noorte õpetajate ja 

tugispetsialistide puudus 

 Haridusasutuste hoonetes vabaneb 

laste arvu vähenedes olulisel määral 

pinda 

 IT-valdkond areneb kiiresti, koolid ei 

jõua nii kiiresti kaasajastada oma 

tehnilist baasi 

 Väiksemate piirkondade koolid 

“kaotavad” oma õpilasi Jõgeva 

Põhikoolile 

 Tugiteenuseid vajavate laste arvu 

suurenemine 

 Omanäoliste asutuste vähesus 

 Palamuse gümnaasiumiastme madal 

täituvus 

 Koolide ruumid leiavad õhtusel ajal 

vähe kasutamist 
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 Muusikakoolile ja kunstikoolile uute 

ruumide ehitamine – üks hoone (nn 

loomemaja) 

 Huvikoolidel puuduvad kaasaegsed 

õppekeskkonnad 

 Majandamis-, toitlustamis- ning 

asutuste tegevuse administreerimis- 

ja juhtimiskulud haridusasutustes on 

kõrged 

VÕIMALUSED 

 Täistöökoha pakkumine õpetajatele 

ja tugispetsialistidele mitme kooli 

koostöös sh koostöös 

naaberomavalitsustega 

 Riikliku üürimajade programmi 

jätkumine, et võimaldada 

üürikortereid noortele õpetajatele ja 

tugispetsialistidele 

 Säilitada ja tagada piirkondades 

lasteaiateenus ja vähemalt I ja II 

kooliastme teenus 

 Kaaluda pilootprojektina 

progümnaasiumi rajamist (Haridus- 

ja Teadusministeerium) 

 Spordihoone ehitamine, 

spordiväljakute, mänguväljakute, 

staadionide uuendamine 

toetusmeetmete abil 

 Kuremaa Lasteaed-Algkooli 

arendamine spordikallakuga kooliks 

koostöös Eesti Ujumisliiduga  

 Palamuse gümnaasiumiastme 

arendamine üleriigiliseks mingis 

valdkonnas spetsialiseerunud 

gümnaasiumiks koostöös Palamuse 

Muuseumi, Tartu Ülikooli ja Luua 

Metsanduskooliga 

 Koolide ruumide ristkasutus, näiteks 

elukestva õppe korraldamiseks 

 Huvikoolide filiaalide avamine 

väiksemates piirkondades 

 Optimeerida majandamis-, 

toitlustamis- ning administreerimis- 

ja juhtimiskulusid 

OHUD 

 Professionaalsete õpetajate ja 

tugispetsialistide suurem puudus 

Eestis, mille tõttu ei suudeta  tagada 

igale lapsele kvaliteetset haridust 

 Rahvastiku, sh laste arvu vähenemine 

 Haridusasutuste või kooliastmete 

sulgemise oht väiksemates 

piirkondades (riiklik poliitika) 

 Covid takistab kvaliteetse hariduse 

võimaldamist, psühholoogilised 

probleemid, läbipõlemise oht  

 Riigipoolne ebapüsiv rahastus  – kord 

mingile valdkonnale antakse, siis 

võetakse, omavalitsuse kanda jäävad 

suured kulud 
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2 STRATEEGIA 

Jõgeva valla hariduse arengukava koosneb kolmest osast: visioon, eesmärgid ning arengukava 

seire ja uuendamine. Eesmärke saavutada aitavad investeeringud ja tegevused on välja toodud 

arengukava lisana. 

2.1 Jõgeva valla haridusvaldkonna visioon aastaks 2028 

Jõgeva valla haridusasutused pakuvad igale Jõgeva valla piirkonna lapsele kvaliteetset haridust, 

kaasaegset ja turvalist õpikeskkonda. Meie õpetajad ja tugispetsialistid on kvalifitseeritud ja 

motiveeritud. Haridusvõrk arvestab elanike paiknemise, arvu ja vajadustega. 

2.2 Eesmärgid 

 Jõgeva valla õpetajad ja tugispetsialistid on kvalifitseeritud ja motiveeritud; 

 Jätkusuutlik elukohalähedane alus-, üld- ja huviharidus; 

 Kaasaegne ja arenev õppe- ja kasvukeskkond; 

 Mitmekülgne ja arendav huviharidus ja – tegevus; 

 Tagatud on võimalus osaleda elukestvas õppes. 

2.3 Arengukava uuendamine 

Jõgeva valla haridusvaldkonna arengukava seiret tehakse iga-aastaselt koostöös 

haridusasutustega,  vaadatakse üle tegevuskava ning vajadusel uuendatakse arengukava. 

Valdkondlik arengukava peab olema kooskõlas valla arengukava ja eelarvestrateegiaga. 

 

 

  



3 TEGEVUSKAVA 

Eesmärk Tegevus 2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutajad Selgitused 

ALUSHARIDUS 

Tagatud on 

jätkusuutlik 

elukohalähedane 

alusharidus  

 

Kõigile lasteaias kohta vajavatele lastele 

lasteaiakoha võimaldamine 

X X X X KOV KOV, 

haridusasutused 

 

Turvalise arengu- ja  õppekeskkonna 

võimaldamine alushariduses 

X X X X KOV haridusasutused   

Lasteaiakohtade piirkondliku vajaduse 

hindamine ja vajadusel 

ümberkorraldamine (juhtimine, 

lasteaedade ühendamine jne ) 

X X X X KOV KOV, 

haridusasutused 

Analüüsimine 2021–2022, vajadusel 

ümberkorraldamine 2023–2024. 

 

Lasteaedade maine kujundamine ja 

hoidmine 

X X X X KOV haridusasutused  

Laste abivajaduse õigeaegne märkamine 

ja igakülgset arengut tagavate 

tugiteenuste võimaldamine lasteaedades  

X 22 000 22 000 22 000 KOV lasteaed, 

haridusasutused 

Koostöö sotsiaalosakonnaga, võimalusel 

eraldi ülevallalise tugiüksuse loomine 

Lasteaedade ventilatsiooniseadmete 

kaasajastamine 

X X X   KOV Kurista, Laiuse, Jõgeva aleviku, Kuremaa 

lasteaed 

Laste arvu analüüs ja piirkondliku 

vajaduse hindamine vastavalt 

muutustele 

 X X X KOV KOV, 

haridusasutused 

Cumuluse uuringu järgi prognoositakse 

lasteaialaste arvu vähenemist 5 aasta 

perspektiivis.  Uuringu paikapidavust 

tuleb hinnata. 

Tagatud on 

jätkusuutlik 

elukohalähedane 

üldharidus  

Turvalise arengu- ja  õppekeskkonna 

võimaldamine üldhariduses. 

X X X X KOV haridusasutused   

Koolikohtade piirkondliku vajaduse 

hindamine ja haridusvõrgu 

optimeerimine  

X X X X KOV KOV, 

haridusasutused 

Analüüsimine 2021–2022, vajadusel 

ümberkorraldamine 2023–2024. 

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi 

omanäoliseks organiseerimine või 

ümberkorraldamine põhikooliks. 
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Koolide maine kujundamine ja 

hoidmine 

X X X X KOV haridusasutused  

Õpilaste mahajäämuse õigeaegne 

märkamine ja igakülgset arengut 

tagavate tugiteenuste võimaldamine 

koolides 

X 22 000   KOV KOV, 

haridusasutused 

 

Koolide ventilatsiooniseadmete 

kaasajastamine 

     KOV Sadala, Vaimastvere, Kuremaa, Palamuse 

kool 

Hariduse 

taristukulude 

optimeerimine 

Haridusasutuste pindade optimaalne 

kasutamine – koostöö teiste asutustega 

või ülemäärase pinna realiseerimine 

Haridusasutuste ruumidele kasutuse 

leidmine õhtupoolsel ajal (nt 

täiskasvanute ringitegevus, vabaharidus 

jne) 

Võimalusel kasutada õppetöö välisel 

ajal haridusasutuste ruume valla 

huvikoolide tegevuseks 

X X X X KOV KOV  

Tagatud on 

jätkusuutlik 

noorte huvidele 

vastav 

huviharidus ja 

huvitegevus 

 

Koolides ja piirkondades toimuva 

huvihariduse ja huvitegevuse toetamine. 

X X X X KOV, riik KOV  

Huvihariduse õpikeskkonna 

parendamine ja loovust edendava 

huviõppe pakkumine ja arendamine. 

X X X X KOV KOV, huvikoolid Loomemaja rajamine  

Huvikoolide filiaalide avamine 

väljaspool huvikooli statsionaarset 

asukohta 

X X X X    

Õpilaste 

tunnustamine 

Tublimate õppurite ja olümpiaadide 

parimate tunnustamine 

10 000 10 000 10 000 11 000 KOV KOV, 

haridusasutused 
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Valla stipendiumide eraldamine 

edukatele gümnaasiumiõpilastele ja  

kutsekoolide õpilastele 

5 000 5 000 5 000 6 000 KOV KOV, 

haridusasutused 

 

Kaasajastatud 

õppe- ja  

kasvu 

keskkond 

Hoonete ja ruumide 

renoveerimine/rekonstrueerimine 

X 

 

X X X EL, KOV KOV, 

asutuste juhid  

Spordihoone ehitamine Jõgeva Põhikooli 

juurde. 

Sadala kooli hoone renoveerimine 

(ühinemisleping). 

Torma Põhikooli õppehoone 

renoveerimine (ühinemisleping). 

Palamuse lasteaia Kaarepere hoone väline 

soojustamine ja parkla renoveerimine. 

Palamuse lasteaia Kaarepere 

mänguväljaku arendamine 

(mänguväljakud, piirdeaiad, teed jms). 

Laiuse koolihoone ja lasteaiahoone 

renoveerimine. 

Õuealade ja spordirajatiste arendamine X X X X KOV KOV,  

asutuste juhid 

Palamuse Gümnaasiumi staadioni 

renoveerimine (ühinemisleping, 2021). 

Torma Põhikooli staadioni renoveerimine, 

alates 2022. 

Siimusti LAK spordiväljak, 

Laiuse Põhikooli staadion. 

Sadala Kooli staadioni jooksuraja 

korrastamine 

Luua Metsanduskooli hoonete ja 

staadioni renoveerimine 

X X X X Projektipõhine 

rahastamine, 

omanik 

Luua 

Metsanduskool 

 

IT arengu ja projektide soodustamine X X X X Projektipõhine, 

HARNO*, KOV 

haridusasutused IT-vahendite kiire arenguga sammu 

pidamiseks edukate projektide puhul 

omaosaluse katmine KOV vahenditest 



19 

 

 

*HARNO – Haridus- ja noorteamet. 

(hetkel peab haridusasutus leidma 

vahendid oma eelarvest, aga seda on väga 

raske ette planeerida) 

Rahvusvahelise 

suhtlemise 

aktiveerimine ja 

koostöö-

projektides 

osalemine  

Kohalikes ja rahvusvahelistes 

koostööprojektides ja võrgustikes 

osalemine 

X X X X KOV haridusasutused  

Valla elanike 

elukestvas õppes 

osalemise 

toetamine 

Haridusasutuste ruumide pakkumine 

kogukonna üritusteks õppetöövälisel 

ajal, täiskasvanute täiendkoolitusteks ja 

vabahariduslike kursuste läbiviimiseks 

X X X X KOV haridusasutused  

Jätkusuutlik  

õpetajatega 

kindlustamine ja 

motivatsiooni-

paketi 

arendamine  

 

 

Noorte õpetajate motivatsioonipaketi 

väljatöötamine ja arendamine. 

Transpordikulude kompenseerimine 

 Koostöö erinevate programmidega 

(Noored kooli jms) 

X 20 000 15 000 15 000 KOV haridusasutused Valla hallatavate üürikorterite soetamine  

või remont, tagamaks noortele 

haridusvaldkonna spetsialistidele 

soodsamaid elamistingimusi. 

 

Õpetajate tunnustamine. 

X X X X KOV Haridusasutused ja 

KOV 

Näiteks aasta õpetajate valimine jm. 


