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SISSEJUHATUS 

Jõgeva valla arengukava koostamise eesmärgiks on valla tasakaalustatud ja jätkusuutliku 

arengu tagamine arvestades ühinenud valla arengueelduseid ja eripärasid. Arengukavas seatud 

eesmärkide täitmine aitab tõsta valla elanike ühtekuuluvustunnet, parandada nende 

elukeskkonda ja muudab valla atraktiivseks nii elanikele, investoritele kui turistidele.  

Igal kohaliku omavalitsuse üksusel peab olema arengukava, kus määratletakse 

omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ning eesmärkide saavutamiseks 

kavandatavad tegevused. Arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate 

tegevuste finantseerimise planeerimiseks koostatakse valla eelarvestrateegia. Jõgeva valla 

arengukava on koostatud ajaperioodiks 2018-2028. Arengukavas on antud hinnang 

valdkondade olukorrale ja määratletud konkreetsed eesmärgid ning tegevused arengukava 

perioodiks. Arengukava koosneb kolmest osast: valla hetkeolukorra analüüs, eesmärgid ja 

tegevused ning tegevuskava.  

Arengukava eesmärkide elluviimine eeldab sihipärast ressursside kasutamist ja koostööd 

erinevate sidusgruppidega. Arengukava elluviimisel järgitakse kõikide valdkondade 

tasakaalustatud arengut. Kavandatud tegevuste rahastamine toimub vastavalt eelarve 

võimalustele. Arengukava realiseerimiseks on oluline kaasata täiendavaid vahendeid nii riigilt, 

Euroopa Liidu struktuurifondidest kui ka erasektorist. Arengukava täitmist ja muutmisvajadust 

analüüsitakse kord aastas.  

Arengukava koostamist koordineeris arengu- ja planeeringuosakond. Koostamise protsessis 

osalesid vallajuhid, ametnikud, volinikud ja vallakodanikud. Lisaks kutsuti töö käigus kokku 

teemarühmi, et arutada arengukavasse kavandatavaid tegevusi teemade kaupa vastava 

valdkonna esindajatega.  
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1 KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 

Jõgeva linnavolikogu ning Jõgeva, Palamuse ja Torma vallavolikogud kinnitasid 

ühinemislepingu ja selle lisad 2016. aasta detsembris.  

Arengukava koostamise põhialuseks on kinnitatud ühinemisleping ja ühinenud omavalitsuste 

arengukavad. Arengukavas käsitletakse valla arengus olulisi valdkondi. Valdkondade põhiselt 

on antud olukorra hinnang (arengueeldused, probleemid) ja arengu pikaajalised suundumused 

ning sama jaotuse alusel eesmärgid ja tegevused. Valdkondade detailsem analüüs, probleemid, 

vajadused ja planeeritud tegevused tuuakse välja teemaplaneeringutes, valdkondade 

arengukavades ning hallatavate asutuste ja külade arengukavades. 

Arengukava koostamisel järgiti seoseid teiste omavalitsuste strateegiliste 

arengudokumentidega ja maakondlike strateegiate ja planeeringutega, kus need ei läinud 

vastuollu ühinemislepinguga. 

Jõgeva valla arengukava koostamise protsess oli üles ehitatud järgmiselt: 

1. Arengukavade üle vaatamine. 

2. Rahvastiku suundumuste ja majandusnäitajate analüüs. 

3. Valdkondlikelt töörühmadelt sisendi kogumine. 

4. Piirkondlikud arenguseminarid. 

Mõõdik – näitaja, mille abil hinnatakse eesmärgi saavutamise edukust. 
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2 HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

2.1 Asend ja tutvustus 

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

haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad Jõgeva 

valla koosseisu ka endise Pajusi valla Kaave küla ja endise Puurmani valla Jõune, Härjanurme, 

Pööra ja Saduküla külad. Ühinenud omavalitsuse territoorium on 1040 km².  

Jõgeva vald jaguneb territoriaalselt Jõgeva ja Tartu toimepiirkonna vahel. Strateegiadokumendi 

“Jõgeva maakonnaplaneering 2030+“ järgi on Jõgeva linn Jõgeva maakonna administratiivne 

keskus, mis pakub regionaalseid teenuseid, st teenuseid, mis on suunatud kogu maakonna 

elanike teenindamiseks. Linn on maakonna- ja toimepiirkonna keskusena ühistranspordi 

sõlmpunkt, kuhu inimesed liiguvad tagamaalt igapäevaselt tööle ja kooli. Kõik elanikele ja 

asutustele suuremas mahus teenuseid osutavatest riigiasutustest omavad Jõgeval regionaalset 

struktuuriüksust või teeninduspunkti. Jõgeva linnas asub maakonna ainuke riigigümnaasium, 

haigla ja kohtumaja. Jõgeva vald teenindab maakonda perekonnaseisutoimingute ja 

spetsiifilisemate rahvastikutoimingute osas.  

Jõgeval tegutsevad mitmed riigiasutused ja maakondlikud organisatsioonid, muuhulgas: 

 Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus  

 Jõgevamaa Rajaleidja Keskus 

 Keskkonnaameti Jõgevamaa kontor 

 Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo 

 Keskkonnainvesteeringute Keskuse Jõgevamaa esindus 

 Maanteeameti Jõgeva teenindusbüroo 

 Maksu- ja Tolliamet 

 Muinsuskaitseameti Jõgevamaa inspektor 

 Politsei- ja Piirivalveameti Jõgeva teenindus 

 Põllumajanduse Registrite- ja Informatsiooni Ameti maakondlik teenindusbüroo 

 Põllumajandusameti Jõgeva keskus 

 Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse Osakond  

 Sotsiaalkindlustusameti Jõgeva klienditeenindus 

 Veterinaar- ja Toiduamet  

Jõgeva linn on Jõgeva valla keskuseks, kus asuvad valla volikogu ja valitsus. Teenuskeskused 

paiknevad Palamuse ja Torma alevikus, mis jäävad valla keskusest vastavalt 17 km ja 25 km 

kaugusele. Valla koosseisu kuulub üks linn (Jõgeva), seitse alevikku (Jõgeva, Kuremaa, Laiuse, 

Palamuse, Sadala, Siimusti, Torma) ja 89 küla. Jõgeva valda ümbritsevad Tartu vald, Põltsamaa 

vald, Järva vald, Väike- Maarja vald, Vinni vald ja Mustvee vald. 

Jõgeva vallas on mitmeid ajaloolisi, kultuurilisi ja looduslikke vaatamisväärsusi, mis on 

atraktiivsed külastuskohad. Vald on rikas kaitsealuste üksikobjektide ja mälestiste poolest. 

Ajaloolise väärtusega on Laiuse ordulinnuse varemed, Kuremaa loss, Kassinurme Linnamägi, 
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Kärde rahumajake, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Palamuse apteegihoone, 

Luua küla mõisaansambel. 

Joonis 1. Jõgeva valla paiknemine. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

2.2 Looduskeskkond 

Jõgeva valla looduskeskkond on väga mitmekülgne. Iseloomulikeks pinnavormideks on 

kindlasti voored: piklikud künkad ja orud, mille kujundasid jääaegsed liustikud. Kõrgeim on 

Laiuse voor, 144 m kõrgus merepinnast.  

Valla territooriumil on kaks looduskaitseala - Endla ja Mustallika, mis kuuluvad Natura 2000 

võrgustikku ning Vooremaa maastikukaitseala, mis on moodustatud Eesti suurima voorestiku 

esinduslikuma osa kaitseks. 

Suuremad valda läbivad vooluveekogud on Pedja jõgi, Amme jõgi, Kullavere jõgi ja Laeva 

jõgi. Suuremad pinnaveekogud on Endla järv, Kuremaa järv, Pikkjärv, Prossa järv ja Kivijärv. 

Valla territooriumil asub Vooremaa järvede NATURA 2000 ala, kuhu kuuluvad Prossa järv, 

Pikkjärv, Ilmjärv ja Männikjärv.  

Maavaradena on Jõgeva valla territooriumil arvestatavad turba, ehitusliiva ja –kruusa ning paasi 

varud. 
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2.3 Rahvastik 

Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 01.01.2018 Jõgeva vallas 13 889 elanikku, neist naisi 

7169 (51,62%) ja mehi 6720 (48,38%).  

Tabel 1. Jõgeva valla rahvaarv asustusüksuse ja soolise jaotuse järgi. Allikas: Rahvastikuregister 

Asustusüksus Mehed Naised Kokku 

Jõgeva alevik 233 267 500 

Jõgeva linn 2218 2768 4986 

Kuremaa alevik 139 150 289 

Laiuse alevik 175 192 367 

Palamuse alevik 208 264 472 

Sadala alevik 130 143 273 

Siimusti alevik 295 337 632 

Torma alevik 196 206 402 

 

Suuremad külad on Kaarepere (248), Kurista (228), Luua (267), Vaimastvere (258). 

Väiksemad, alla 10 elanikuga külad on Kassivere (4) ja Ronivere (8). Keskmine asustustihedus 

on 13,35 inimest km² kohta. Asustustihedus on suurim Jõgeva linnas (pindala 3,86 km² ja 

elanike arv 4986), kus asustustihedus on 1292 inimest km² kohta. 

 

Joonis 2. Jõgeva valla asustustihedus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 



Jõgeva valla arengukava 2018-2028 

9 

Liitunud omavalitsuste andmete põhjal on Jõgeva valla rahvaarv viimaste aastate jooksul 

vähenenud, 994 elaniku võrra (6,7%) viimase viie aasta jooksul. Jõgeva valla rahvastiku 

dünaamika graafiku koostamisel on arvestatud ka Jõgeva vallaga liitunud külade Kaave, 

Härjanurme, Jõune, Pööra ja Saduküla elanike arvuga. 

 

Joonis 3. Jõgeva valla rahvaarvu muutus 2014-2018. Allikas: Rahvastikuregister. 

Sama olukord on terves Jõgeva maakonnas, kus rahvaarv on igal aastal vähenenud, viimase viie 

aasta jooksul 3353 elaniku võrra (10,2%). 

Jõgeva vallas on lisaks elanike arvu vähenemisele probleemiks ka eakate inimeste suur osakaal 

elanike koosseisus.  

 

Joonis 4. Elanike vanuselise koosseisu jaotus. Allikas: Rahvastikuregister, seisuga 01.01.2018 

Sündimus on piirkonnas madal, igal aastal sünnib umbes 120 last ja kuni kuueaastaseid lapsi 

on vallas ainult 6%. Arvestades seniseid tendentse ja lähtudes Statistikaameti rahvastiku 

prognoosidest, jätkub elanike arvu vähenemine.  
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Joonis 5. Jõgeva valla rahvastikupüramiid. Allikas: Statistikaamet. 
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2.4 Juhtimine, mainekujundus ja välissuhted 

Ühinemislepingus seati eesmärgiks mitmekihilise valitsemise kujundamine, kus on keskne 

strateegiline juhtimine, kuid avalike teenuste osutamine ja korraldamine toimub võimalikult 

piirkondlikul tasandil. Jõgeva valla ametiasutustel on efektiivne juhtimine, ühtne 

organisatsioonikultuur, hea sisekommunikatsioon ja toetav ametnike vaheline koostöö. 

Otsustusprotsessi laiapõhjalisuse tagamiseks kaasatakse eksperte. Oluline on info edasi 

andmine ametnikele, volikogu liikmetele ja valla elanikele. 

2.4.1 Volikogu 

Jõgeva vallas on poliitikakujundamine ja strateegiline juhtimine eristatud igapäevase halduse 

ja avalike teenuste osutamise funktsioonidest.  

Jõgeva vallavolikogu on 27-liikmeline. Volikogu valiti ühes ringkonnas, mis moodustus 

ühinevate omavalitsuste territooriumi põhiselt. Volikogu juhib volikogu esimees. Volikogu töö 

korraldamiseks on moodustatud seitse alatist komisjoni: arengu- ja reformikomisjon, 

eelarvekomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, 

majanduskomisjon, revisjonikomisjon ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjon. 

2.4.2 Valitsus 

Vallavalitsuse administratsioon on valdkondlikult jagatud osakondadeks (sotsiaalosakond, 

haridus- ja kultuuriosakond, arengu- ja planeeringuosakond, majandusosakond, kantselei, 

finantsosakond) ja piirkondlikult teenuskeskusteks (Palamuse teenuskeskus, Torma 

teenuskeskus). Valla keskusesse, Jõgeva linna, on koondatud üldjuhtimine ja tugiteenused, mis 

on oma olemuselt koordineeriva iseloomuga või eeldavad kitsast spetsialiseerumist. 

Teenuskeskus tagab endistes vallakeskustes igapäevateenuste osutamise ja kodanike 

nõustamise avalike teenustega seotud küsimustes. Teenuskeskuses osutatavate teenuste maht 

sõltub teenuskeskuse teenuspiirkonna suurusest.  

Jõgeva Vallavalitsus kui täitevorgan on 7-liikmeline. Vallavalitsus suunab ja koordineerib 

vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras asutuse üle 

teenistuslikku järelevalvet. 

2.4.3 Osalus ettevõtetes ja asutustes 

Jõgeva vald on ainuosanik osaühingutes Jõgeva Veevärk ja Torma Soojus ning aktsiaseltsis 

Kuremaa Enveko. Vallale kuulub osaühing Jõgeva Sotsiaalkeskus "Elukaar". 

Jõgeva vald on asutanud sihtasutused Betti Alveri Muuseum, Kuremaa Turismi- ja 

Arenduskeskus, Kuremaa Spordikool ning Jõgeva linna Sotsiaalmaja. Vald on aktsionäriks 

ettevõtetes Seitung AS ja Emajõe Veevärk AS.  

2.4.4 Koostöö ja osalemine organisatsioonides  

Jõgeva vald osaleb esindatuse ja valla huvide kaitsmiseks järgnevates 

koostööorganisatsioonides: MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Linnade ja 

Valdade Liit, mittetulundusühing Eesti Tervislike Linnade Võrgustik, Mittetulundusühing Ida-

Eesti Jäätmehoolduskeskus, Jõgevamaa Koostöökoda, mittetulundusühing Jõgevamaa 
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Ühistranspordikeskus, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Mittetulundusühing Peipsi 

Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Mittetulundusühing Vooremaa Geopark. 

2.4.5 Mainekujundus 

Uue valla ülesehitamisel on tähtis alustada mainekujundamise protsessidega koheselt. Oluline 

on kinnistada elanikes oma valla tunnet, tegeleda valla ametiasutuste hea kuvandiga ning hoida 

hea elu- ja ettevõtluskeskkonna mainet.  

Valla maine teadlikuks arendamiseks on algatatud mainekujunduskontseptsiooni välja 

töötamine kõigi eelnimetatud teemade osas. Maine loomisel on lihtsam saavutada tulemusi 

visuaalselt, keerulisem on toime tulla tunnetusliku osaga. Visuaalset identiteeti aitavad 

kujundada logo ja tunnuslause, ühtne viidasüsteem, mainekujundustrükised ja 

meediakajastused. Ühtse valla tunde saavutamiseks väärtustatakse kodanikualgatust, 

käivitatakse piirkondades kevad-, suve-, sügis- ja talvepealinna sündmused ning jätkatakse 

piirkondade traditsiooniliste mainesündmustega. Plaanis on vallas asuvate kultuuri-, ajaloo-, 

arhitektuuri- ja spordimälestiste kaardistamine ja viidastamine ning teaduse-, kunsti-, kultuuri- 

ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamine. Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmendi sõpruse ja 

koostöö tunnustamiseks on kavas luua skulptuur “Kahe sõbra mälestuspink”  Jõgeva Põhikooli 

juurde. 

2.4.6 Välissuhted  

Rahvusvahelises koostöös osalemine tugevdab valla konkurentsivõimet ning aitab kaasa 

piirkonna tutvustamisele. Ühinenud omavalitsuste õigusjärglasena on Jõgeva vallal 

lepingulised sõprussuhted järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja välisriikide 

omavalitsusüksustega: 

 Keuruu, Soome. Leping on sõlmitud 1991. aastal. 

 Karlstad, Rootsi. Leping on sõlmitud 1992. aastal. 

 Kaarina, Soome. Leping on sõlmitud 2005. aastal. 

 Jonava, Leedu. Leping on sõlmitud 2010. aastal. 

 Voložini rajoon Valgevenes. Leping on sõlmitud 20. juuni 2012. 

 Ungheni rajoonivalitsus, Moldova Vabariik. Leping on sõlmitud Jõgeva MV poolt 

2012. aastal.   

 Ukraina Vabariigi Kiievi oblasti Makarovi rajoon. Leping on sõlmitud Jõgeva VV poolt 

2016. aastal. 

 Läti Vabariik Priekuli vald. Lepingut ei ole.  

 Kaišiadoryse rajoonivalitsus, Leedu Vabariik. Leping allkirjastatud Jõgeva 

Maavalitsuse poolt. 

Lepingu sõlmimine on ette valmistamisel Rumeenia Vabariigi Maracineni vallavalitsusega. 

Vajadusel lepingud kaasajastatakse. Jõgeva vald on valmis osalema koostöös ka 

projektipartnerina või valdkondlike ja piirkondlike organisatsioonide kaudu. 
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2.4.7 Kogukonnakogud 

Jõgeva vald soodustab kohapealse algatusena tekkivate piirkondlike kogukonnakogude 

moodustamist. Kogukonnakogude kaudu korraldatakse elanike, kodanikuühenduste, ettevõtjate 

ja teiste huvigruppide kaasamine vallajuhtimisse ja piirkonna seisukohalt oluliste otsuste 

langetamisse. Kantide ja asumite struktuuri arvestades võib Jõgeva valda tekkida kuni 13 

kogukonnakogu ja 5 asumikogu. Tegelik kogukonna- ja asumikogude arv sõltub kantide 

aktiivsusest ja tahtest kohalikku arengusse panustada.  

Kodanikualgatuse valdkondlik toetamine ja piirkondade kaasamine kohaliku elu parendamisse 

toimub vallas hetkel mittetulundusühenduste toetussüsteemi kaudu.  

Probleemid      Arengueeldused 

Elanike arvu sh maksumaksjate arvu  

vähenemine ja rahvastiku vananemine. 

Kvaliteetsete avalike teenuste pakkumine  

nõuab suurenevaid tegevuskulusid 

ja investeeringuid. 

 

Optimaalne valla juhtimise struktuur ja 

toimimine. 

Avalikkuse pidev informeerimine ja kaasamine 

juhtimisprotsesside parandamiseks. 

Aktiivne koostöö ja suhtlus vallasiseselt, 

maakondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel 

tasemel. 

Mitmekesised e-teenuste kasutamise 

võimalused, lihtne asjaajamine. 

Ettevõtjad, kodanike ühendused ja 

külavanemad täidavad olulist rolli valla elu 

edendamisel. 

Valla maine on positiivne. 

Jõgeva vallas on probleemiks elanike arvu vähenemine ja elanike koosseisus eakate inimeste 

suur osakaal. Rahvaarv on viimase viie aasta jooksul vähenenud 6,7%. Vähenemise põhjusteks 

on negatiivne loomulik iive ja väljaränne. Eakate inimeste suurenev osakaal kasvatab 

sotsiaalabi vajajate hulka.  

Arvestades seniseid tendentse ja lähtudes Statistikaameti rahvastikuprognoosidest, jätkub 

elanike arvu vähenemine ka järgmistel aastatel, millega valla juhtimisel, investeeringute 

planeerimisel ja piirkonna arendamisel tuleb aktiivselt tegeleda ja lahendusi leida.   
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2.5 Haridus 

2.5.1 Alusharidus 

Jõgeva vallas on 11 lasteaeda, neist enam kui pooled tegutsevad koolide juures. Eraldiseisvad 

on valla suurimad lasteaiad Jõgeva linnas ja Palamusel  ning  Jõgeva aleviku ja Kurista lasteaiad 

vastavalt 2 ja 1 rühmaga. 

Lasteaiad tegutsevad Torma Põhikooli juures (4 rühma ja titela), Siimusti algkooli juures (4 

rühma), Laiuse Põhikooli juures 2 rühma, Vaimastvere Põhikooli juures 1 rühm, Sadala kooli 

juures 1 rühm, Kuremaa algkooli juures 2 rühma.  

Tabel 2. Jõgeva valla haridusränne. Allikas: EHIS. 

 Lasteaia nimi Laste arv Rühmade arv Teiste KOV-ide lapsi 

1 Lasteaed Rohutirts 161 10 (sh 1 

tasandusrühm) 

6 (sh 3 Põltsamaa 

vallast) 

2 Lasteaed Karikakar 108 6 3 

3 Palamuse Lasteaed 

Nukitsamees 

101 5 7 (sh Tartu vallast 3) 

4 C.R. Jakobsoni nim 

Torma Põhikool 

73  4 14 (sh Mustvee vallast 

7) 

5 Sadala Kool 20 1  

6 Jõgeva Aleviku Lasteaed 36 2  

7 Kurista Lasteaed Karukell  2  

8 Kuremaa Lasteaed- 

Algkool 

20 2 2 

9 Laiuse Jaan Poska 

Põhikool 

25 2  

10 Vaimastvere Kool 16 1  

11 Siimusti Lasteaed-Algkool 58 4 5 (sh 3 Tallinnast) 

 

Lasteaedades õpivad peamiselt oma valla lapsed. Kokku käib lasteaedades 616 last, neist 37 

ehk 6% on lapsed, kelle elukoht ei ole Jõgeva vallas. Kõige rohkem pakub alushariduse teenust 

teistele omavalitsustele Torma lasteaed, kus käib ligi 20% teistes valdades elavaid lapsi. Teiste 

valdade lasteaedades käib 9  Jõgeva valla last.  

Valla lasteaedade hooned on heas seisukorras. Lähiajal vajavad investeeringuid Torma 

Põhikooli Linnutaja hoone, Palamuse lasteaia Kaarepere rühma maja ning Sadukülas Siimusti 

Lasteaed–Algkooli hoone. Kaasajastamist vajab Laiuse lasteaiahoone õueala. Lasteaia 
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Rohutirts hoone rekonstrueeriti põhjalikult 2010. aastal. Lasteaiale Karikakar valmis uus hoone 

2013. aastal ja Palamuse lasteaiale Nukitsamees valmis uus hoone 2018. aastal.  

Laste arvu vähenemisest tulenevalt on vajalik koostada analüüs, millises piirkonnas ja millises 

mahus on otstarbekas ning vajalik ruumiprogrammi korrastamine ja renoveerimine.  

. 

 

 

Joonis 6. Jõgeva valla haridusasutused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

2.5.2 Üldharidus 

Jõgeva vallas tegutseb üheksa munitsipaal üldhariduskooli. Õpilaste arv 2018. aasta septembri 

seisuga on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 3. Jõgeva valla koolide õpilasränne. Allikas: EHIS. 

 Kooli nimi Laste arv Teistest KOV 

1 Jõgeva Põhikool 664 24 (sh 15 Põltsamaa vallast) 

2 Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 129 58 (sh 31 Põltsamaa vallast, 5 Väike-

Maarja vallast) 

3 Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasium  

241 26 Põhikooli osas ja 12 gümnaasiumi 

osas (sh 25 õpilast Mustvee vallast) 
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4 C.R. Jakobsoni nim Torma 

Põhikool 

130 14 (sh 8 Mustvee vallast) 

5 Sadala Kool 26 1 

6 Kuremaa Lasteaed-Algkool 24 2 

7 Laiuse Jaan Poska Põhikool 72 5 

8 Vaimastvere Kool 74 32 (sh 10 pagulaskeskusest, 7 Tartu 

linnast, 6 Rakvere linnast) 

9 Siimusti Lasteaed-Algkool 57 3 

 

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

60-aastaste õpetajate osakaal ligikaudu 20%, siis Jõgeva vallas on see 30%.  

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

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

Alla 30-aastased             5 9 

30-39-aastased 18 17 

40-49-aastased 14 25 

50-59-aastased 33 30 

60-69-aastased 30 19 

 

Jõgeva vallas kooliteed alustavate laste arv on järgmise nelja aasta lõikes stabiilne. Prognoosi 

tabel ei arvesta rahvastiku- ja õpilaste rännet. 

Tabel 5. Esimesse klassi minevate laste arvu prognoos sündivuse alusel. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

Kool 2019 2020 2021 2022 

Jõgeva Põhikool 68 61 51 62 

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium  22 19 18 23 

C.R. Jakobsoni nim Torma Põhikool 11 5 11 8 

Sadala Kool 5 8 6 6 

Kuremaa Lasteaed- Algkool 3 4 4 2 

Laiuse Jaan Poska Põhikool 4 6 6 10 

Vaimastvere Kool 4 2 4 4 

Siimusti Lasteaed-Algkool 10 12 11 10 

 

Põhiharidust omandab Jõgeva valla koolides kokku 1260 õpilast, kellele lisandub 129 

täiskasvanud õppurit Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis. Põhihariduse omandajatest on 107 last 

ehk 8% teistest valdadest. Märkimisväärne on Vaimastvere koolis mujalt pärit õppurite 43%  

osakaal. Jätkuvalt on maakondliku tähtsusega Jõgeva Täiskasvanute Keskkool, kus 129 

õppurist 58, ehk 45% on pärit mujalt valdadest, seejuures peamiselt Põltsamaa vallast (31). 

Jõgeva valla lapsi õpib teiste omavalitsuste koolides 43 põhikooli osas ja 50 

gümnaasiumiastmes. Jõgeva valla lapsi õpib Tartu linna koolides 13 põhikooli osas ja 23 

http://www.haridussilm.ee/
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gümnaasiumi osas. Jõgevamaa Gümnaasiumis õpib 155 Jõgeva valla õpilast. Palamuse 

Gümnaasiumi 33 gümnaasiumiosa õpilasest 12 on teistest omavalitsustest. 

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

Põhikooli uus õppehoone valmib 2019. aastal. Lähiaastatel on vajalik välja ehitada kooli 

spordisaal.  

Kaasajastamist vajavad: 

 C.R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli hooned, spordiväljak ja õueala; 

 Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli ruumid; 

 Kuremaa Lasteaed–Algkooli hoone;  

 Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone ja staadion; 

 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi staadion; 

 Sadala Kooli hoone, õueala ja spordiväljak; 

 Siimusti Lasteaed–Algkooli sportimisvõimalused;  

 Vaimastvere Kooli hoone, õpilaskodu ja õueala. 

Valla haridusvõrgu kaasajastamiseks tuleb koostada haridusvõrgu ruumi- ja majandusanalüüs 

ja hariduse valdkondlik arengukava. Kõigil haridusasutustel on oma arengukavad, kus on 

kirjeldatud asutuste eripärad, tugevused ja vajadused.  

Jõgeva vallas tegutsevad riigigümnaasium Jõgevamaa Gümnaasium (üle 200 õpilase), 

erivajadustega õpilastele suunatud Kiigemetsa Kool ja metsandusharidust pakkuv 

kutseõppeasutus Luua Metsanduskool. Valla koolides on puudus erivajadustega laste 

tugispetsialistidest. Probleemi leevendamiseks tuleb teha aktiivsemat koostööd Kiigemetsa 

kooliga. Jõgevamaa Gümnaasiumi juurde on vajadus rajada õpilaskodu.  

2.5.3 Huviharidus 

Jõgeva vallas pakutav huviharidus on mitmekülgne ning võimaldab tegevusi erinevas 

vanusegrupis ja erinevate huvide ja võimetega lastele ja noortele. 

Jõgeva linnas tegutseb kaks omavalitsuse huvikooli: muusikakool ja kunstikool. Jõgeva 

Muusikakoolis õppis 2018. aastal 178 õpilast. Muusikakoolis õpetatavad huvialad on klaver, 

viiul, flööt, akordion, lõõtspill, klarnet, saksofon, vaskpillid (trompet, tromboon, eufoonium, 

tuuba), löökpillid ja klassikaline kitarr. Muusikakoolis tegutseb ka huviõppe osakond, kus on 

võimalik osaleda lauluõppes, instrumendiõppes ja tantsuõppes. Muusikakoolis on 10 

klassiruumi ja saal. Muusikakooli hoones asub Alo Mattiiseni klaveriklass. 

Jõgeva Kunstikoolis oli 2018. aasta seisuga 80 õpilast. Õpingud kestavad 5 aastat. Õpetatavad 

ained on joonistamine, maalimine, vormiõpetus, kompositsioon ja kunstiajalugu. Võimalik on 

õppida üksikaineid või osaleda projektkursustel. Kunstikoolis pakutakse kunstialast 

huvikoolitust ka täiskasvanutele. Väga populaarseks on viimastel aastatel osutunud mudilaste 

kunstiringid. Perspektiivikaks võib osutuda omavalitsuse huvikoolide filiaali(de) avamine 

maapiirkondades. 
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Huvikoolina tegutseb SA Kuremaa Spordikool, kus viiakse läbi korvpalli ja ujumise 

treeninguid. Korvpallis osaleb 38 last ja ujumise treeningutes 129 last. Korvpallis toimuvad 

treeningud U16, U14 ja mini poiste gruppidele. Ujumises antakse ujumise algõpetust ja 

toimuvad treeningud edasijõudnutele. Nädala sees toimuvatele treeningpäevadele lisaks 

korraldatakse nädalavahetuse laagreid, koolivaheaja laagreid (2-3 päevased) ja ka suuremaid  

5-7 päevaseid laagreid. Spordikoolil on plaanis suurendada toimivaid rühmasid, võtta juurde 

spordialasid ning palgata juurde treenereid. 2018. aasta sügisest lisandus juurde 20-liikmeline 

tüdrukute korvpalli rühm. Lisaks korraldatakse erinevaid korvpalli ja ujumise tutvustamise 

päevasid, mille eesmärgiks on spordialade populariseerimine noorte hulgas. Spordikool teeb 

tihedat koostööd alaliitudega. 

Erahuvikoolidena pakuvad valla noortele huvitegevust Palamuse Laulustuudio, kus saab õppida 

soololaulmist, kitarrimängu, basskitarri, trumme ja klaverit, JJ-Street Tantsukool, K-

Tantsukool ja Tantsustuudio Cestants. Lisaks tegutsevad piirkondades erinevad huviringid.  
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2.6 Noorsootöö 

Noortele on Jõgeva vallas mitmekülgsed võimalused noorsootöös osalemiseks: huvikoolid, 

huvi- ja spordiringid, üldhariduskoolide huvitegevus ja Jõgeva Valla Noortekeskus.  

Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus Jõgeva Valla Noortekeskus alustas tööd 1. veebruaril 

2018. Keskuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav 

arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori 

olema ühiskondlikult aktiivne. Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel: on avatud 

igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele 

ja rahalistele võimalustele. Asutusel on Jõgeva vallas 9 piirkondlikku tegevuskohta: Jõgeva 

linnas, Siimustis, Vaimastveres, Jõgeva alevikus, Laiusel, Kuremaal, Palamusel, Tormas ja 

Sadalas. Noortekeskuse tegevusi laiendatakse ja vahendeid uuendatakse pidevalt. Jõgeva Valla 

Noortekeskus on aktiivne partner rahvusvahelistes noorsooprojektides.  

Asutusel on täiskohaga juhataja ja 9 noortejuhti. Kõige suurem külastatavus on Palamuse, 

Jõgeva linna ja Siimusti noortekeskustes. Nendes keskustes on ka suuremate koormustega 

noortejuhid ja keskused on avatud 22,5 ja kuni 30 tundi nädalas. Vaimastvere, Jõgeva aleviku, 

Kuremaa, Laiuse ja Torma noortekeskustes on 0,5 koormusega noortejuhid ja avatud 15 tundi 

nädalas. Sadala noortekeskuses  on 0,25 koormusega noortejuht ja avatud 7 tundi nädalas.  

Jõgeva valla noortevolikogu loodi 2018. aasta aprillis, kuhu kuulub 15 liiget. Noortevolikokku 

saavad kandideerida noored vanuses 13–26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva vald 

või kes õpivad Jõgeva valla territooriumil asuvates haridusasutustes. 

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on: 

1) valla noorte seisukohtade väljaselgitamine valla elu suhtes ja nende seisukohtade esitamine 

noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele; 

2) ülevallaliste noorteürituste korraldamine; 

3) noorte kaasatuse parandamine ja omaalgatuslike projektide elluviimine. 

Jõgeva vallas pakutakse Noorte Tugila programmi raames noortele nõustamist. Noorte Tugila 

tegevuskava on suunatud 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele. 

Jõgeva vallas tegutsevad noorteühingud Noorkotkad aastast 1992, Kodutütred ja 4H. 

Jõgeva vallas on 01.01.2018. aasta seisuga 7-26 aastaseid noori 2997, nendest 7-19 aastaseid 

noori on 1797.  

Probleemid 

Erivajadustega laste osakaal kasvab, kuid 

tugipersonali napib. 

Koolide inventari (õppelauad ja toolid, 

spordiinventar, tööõpetuse seadmed ja 

tööriistad) uuendamine ei toimu piisavalt 

kiiresti. 

Arengueeldused 

Haridusasutused pakuvad heal tasemel 

haridust. 

Olemas kogemustega ja vajaliku 

kvalifikatsiooniga õpetajad ja 

tugispetsialistid. 



Jõgeva valla arengukava 2018-2028 

20 

Koolide õpikeskkond on lõpuni 

kaasajastamata. 

Õpetajaskonna vananemine. 

Paljude koolide spordiväljakud on kehvas 

seisukorras, puudu on mänguväljakutest. 

Koolide ruumide kasutamine on ajaliselt 

piiratud, ruumide ja õppevahendite ristkasutust 

on liiga vähe. 

Noorte vähene füüsiline aktiivsus. 

 

 

Noortekeskuste tegevusi laiendatakse, 

vahendeid uuendatakse ja 

mitmekesistatakse pidevalt. 

Üldiselt heas seisukorras kooli- ja 

lasteaiahooned ja toimiv haridusasutuste 

võrgustik. 

Noortevolikogu tegevus. 

Täiskasvanute laiem osalemine 

täiendkoolitustel, Jõgeval täiskasvanutele 

tasemehariduse (üldhariduse) 

omandamise jätkuv võimaldamine ja 

elukestva õppe põhimõtete rakendamise 

toetamine. 

Valla lasteaia hooned on üldiselt heas seisukorras, lähiajal vajavad investeeringuid Torma 

Põhikooli Linnutaja hoone, Palamuse lasteaia Kaarepere rühma maja ning Sadukülas  Siimusti 

Lasteaed-Algkooli hoone, mis vajab kapitaalremonti. Muret teeb õpilaste vähenemine ja 

õpetajate ea tõus. Laste arvu vähenemisest tulenevalt on vajalik koostada analüüs, millises 

piirkonnas ja millises mahus on otstarbekas ning vajalik ruumiprogrammi korrastamine ja 

renoveerimine.  

Jõgeva valla koolihooned ja koolide spordiväljakud on väga erinevas seisukorras. Valla avalike 

spordi- ja mänguväljakute süsteemseks haldamiseks on vajalik ülevallaline koordineerimine. 

Kuna ruumide ja õppevahendite ristkasutust on liiga vähe, siis haridusvõrgu kaasajastamiseks 

ja hoonete ning väljakute renoveerimiseks on vajalik koostada haridusvõrgu ruumi- ja 

majandusanalüüs ning välja selgitada õpilasrände suunad. Jõgeva vallas tegutsevad 

erivajadustega õpilastele suunatud Kiigemetsa Kool ja metsandusharidust pakkuv 

kutseõppeasutus Luua Metsanduskool. Valla koolides on puudus erivajadustega laste 

tugispetsialistidest, probleemi leevendamiseks tuleb teha aktiivsemat koostööd Kiigemetsa 

kooliga.  

Jõgeva vallas pakutav huviharidus on mitmekülgne, võimaldab tegevusi erinevas vanusegrupis 

ja erinevate huvide ja võimetega lastele ja noortele. Jõgeva Valla Noortekeskusel on 9 

piirkondlikku tegevuskohta, mille tegevusi laiendatakse ja vahendeid uuendatakse pidevalt. 
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2.7 Kultuur 

2.7.1 Rahvaraamatukogud 

Jõgeva vallas tegutsevad hallatavate asutustena järgmised raamatukogud: Jõgeva 

Linnaraamatukogu ja Jõgeva Linnaraamatukogu Saduküla haruraamatukogu, Vaimastvere 

raamatukogu, Siimusti raamatukogu, Vägeva raamatukogu, Laiuse raamatukogu, Kuremaa 

raamatukogu, Palamuse raamatukogu, Kaarepere raamatukogu, Torma raamatukogu ja Sadala 

raamatukogu.  

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu koordineerimisel ja Kultuuriministeeriumi toel on 

valminud „21. sajandi raamatukogu visioonidokument“, milles on võetud suunaks 

raamatukogude aktiivsema dialoogi loomine teenindatava piirkonna kogukonnaga. Tehes 

koostööd piirkonna külaseltside, rahvamajade, muuseumide ja kogudustega, saab 

raamatukogude personal osaleda kultuurisündmuste korraldamisel ja raamatukogu täita ka 

seltsiruumide funktsiooni. 

Peamised eesmärgid 2018-2028: 

• Senisest aktiivsemalt programmi „Raamatukogude arendamine“ taotluste esitamine ja 

kultuurivaldkonna projektide kirjutamine; 

• Valdkonna koolitustel osalemine; 

• Paindlikum lähenemine lahtiolekuaegade ja tööplaneerimise osas; 

• E-teenuste ja virtuaalkülastuste arvu tõstmine; 

• Raamatukogude kujundamine kogukonnakeskusteks, mis on ühtlasi külamajad, riigi 

käepikendus e-valla ja e-riigina; 

• Kehtestatud teavikute komplekteerimis põhimõtete järgimine;  

Valla raamatukogudes jätkatakse edukalt funktsioneeriva RVL-i (raamatukogude vahelise 

laenutuse) teenuse pakkumist ja arendatakse olulisel määral kultuuripärandi digitaliseerimise 

teenust. Päevakorras on Jõgeva valla topoteegi-virtuaalse koduloomuuseumi loomine koostöös 

Eesti Rahvusarhiiviga. Enamus raamatukoguhoidjaid on kutsekvalifikatsiooniga ja kõigil 

töötajatel on võimalus osaleda Jõgevamaa raamatukoguhoidjatele suunatud täienduskoolitustel. 

Raamatukogud osalevad Kultuuriministeeriumi poolt tellitud uuringutes, et olla KOV-i 

allasutustena partneriks riigile raamatukogunduse teenuse pakkumise parandamisel 

haldusreformijärgsel perioodil. Jõgeva valla raamatukogud täidavad sageli seltsiruumide 

funktsiooni, tehes koostööd piirkonna külaseltside, rahvamajade, muuseumide ja kogudustega.  

Raamatukogud on valdavalt heas seisukorras. Lähiajal valmib uus Jõgeva Linnaraamatukogu 

hoone. Maaraamatukogude ruumidest/hoonetest vajavad remonti Torma, Sadala ja Vägeva 

raamatukogude ruumid, inventari kaasajastamine on asjakohane kõigis raamatukogudes.  

2.7.2 Muuseumid 

Jõgeva vallas tegutsevad järgmised muuseumid: eraõiguslikult juhitav Paduvere Talumuuseum 

ja Jõgewa Muuseum, riigi hallatav Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum ja SA Betti 

Alveri Muuseum. Valla muuseumide roll siseriiklike ja välisturistide teenindamisel on 
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märkimisväärne. Muuseumihooned on heas seisukorras ja lähiaastatel suuri investeeringuid ei 

vaja. 

Vastavalt raamdokumendile „Muuseumide arengusuunad aastani 2020“ on omavalitsuse ja riigi 

hallatavates muuseumides prioriteetideks teenuskvaliteedi tõstmine ja teadusliku töö tegemine.  

Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum avab renoveeritud ruumides uksed taas 2018. 

aasta sügisel. Tavalise 14-15 tuhande külastaja asemel oodatakse järgnevatel aastatel muuseumi 

väisama 23 000 inimest aastas, 2022. aastaks peaks aga huviliste arv kasvama 35 tuhandeni. 

Jõgeva valla territooriumil on uues kompleksis ka suurim ja kaasaegsem klaasgalerii, mida saab 

edukalt kasutada kunstinäituste ja rändnäituste eksponeerimisel. Eraõiguslike muuseumidega 

teeb KOV koostööd kultuurivaldkonna projektide osas, eraldades vastavalt eelarvelistele 

võimalustele tegevustoetusi ja projektitoetusi. Piirkonna muuseumide roll siseriiklike ja 

välisturistide teenindamisel on märgiline. 

Betti Alver Muuseum on luuletaja Betti Alveri elule ja loomingule pühendatud majamuuseum 

Jõgeva linnas, mis avati 23. novembril 2006. aastal Betti Alveri 100. sünniaastapäeval tema 

sünnikodus Jõgeval raudteejaamahoone kõrval. Muuseumis eksponeeritakse Betti Alveri elu ja 

loomingut, jäädvustatakse Alo Mattiiseni mälestust ning tutvustatakse Jõgeva linna ajaloo- ja 

kultuuripärandit. Muuseumis asub ka külastuskeskus, mille moodustavad lava ja 80-kohaline 

saal. Betti Alveri Muuseumi ümbruse haljastus on lõpuni välja ehitamata. 

Betti Alveri looming on toodud ka linnaruumi. Poetessi majamuuseumi töötajate eestvedamisel 

on kuue Betti Alveri luuletuse tekstid kinnitatud laternapostidele. 

Jõgewa Muuseum on eramuuseum, mida haldab MTÜ Pommiauk. Muuseumi ekspositsioon 

kajastab peamiselt perioodi 1900–1945 Jõgevamaal - Eesti Vabadussõda, Eesti Vabariigi ise-

seisvusaeg, inimeste elulood ja olme. Olulise osa väljapanekust moodustab teises maailmasõjas 

kasutatud relvastus ja sõjasündmused Jõgevamaal. Muuseumi juures on võimalik ööbida 

külalistemajas. Klaasistuudios saab tutvuda klaasikunstiga ja valmistada endale ilusa klaasist 

meene. 

1971. aastast tegutsev Paduvere Talumuuseum on täitmas senisest suuremat rolli kultuuri- ja 

spordisündmuste korraldamisel piirkonnas, pakkudes ruume seltsitegevuseks ka piirkonna 

inimestele. Samas on talumuuseum talletanud oma kogudes rikkaliku koguse valla ajaloo 

käsikirjalist- ja fotomaterjali. Viimastel aastatel on muuseum seeläbi olnud aktiivne kirjastaja. 

Muuseumi aastaringseks tegevuseks renoveeritakse Pedja meierei hoonet, kuhu tuleb valla 

ajalugu käsitlev muuseum–loomemaja, kus eksponeeritakse Läänemardi talus pühitsetud 

trikoloori säilitamislugu. 

Vallas tegutsevad mitmed seltsid ja seltsingud. Laiusel asub Kuldne Õlg muuseumituba, kus on 

näitusmüügis õlgehistööd. Kuremaa lossis on muuseumituba, kus on eksponeeritud Erki 

Püttsepa karikad ja ratas. Vaiatu rahvamaja muuseumitoas on talletatud ja näituse vormis 

esitletud piirkonna ajaloolised esemed ja dokumendid. Siimusti raamatukogu ruumides asub 

Eeva Niinivaara mälestustuba.  
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2.7.3 Rahvamajad ja seltsitoad 

Omavalitsuse ülesanne on toetada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist. KOV on 

kultuurivaldkonnas riigile koostööpartneriks, toetades ja reguleerides kultuurielu kohalikul 

tasandil. 

Jõgeva vallas tegutsevad rahvamajade funktsioone täites järgmised asutused: Sadala rahvamaja, 

Vaiatu rahvamaja, Torma rahvamaja, Kuremaa loss (Kuremaa TAK), Saduküla rahvamaja, 

Palamuse ja Kaarepere rahvamaja (Palamuse Kultuur) ja Jõgeva Kultuurikeskus.  

Kultuuritegevust on plaanis arendada vallas terviklikult. Eesmärgiks on seatud ühtse rahastus 

süsteemi loomine ja koosseisude ning töötasude ühtlustamine. Kavandatud on rahvamajade 

võrgustiku väljaarendamine. Strateegiliste eesmärkidena on olulisim kultuurivaldkonnas 

kultuuriasutuste omavahelise tiheda koostöövõrgustiku loomine olenemata asutuse 

omandivormist. See tähendab, et kogudused, raamatukogud, muuseumid, seltsimajad ja 

seltsitoad moodustavad Jõgeva vallas kogukonna koostööle tugineva kultuuriasutuste 

võrgustiku, kaasates külaseltsid, kultuuriseltsid ja seltsingud.  

Peamisteks valdkondlikeks prioriteetideks on: 

• Harrastajatele kultuuriga tegelemise tingimuste loomine; 

• Piirkonna kultuurilise eripära väärtustamine ja toetamine; 

• Kultuuriturismi arendamine (kodukandi giiditeenus, kaasaegsed kohaviidad, koostöö 

kultuurikollektiivide/ kultuuritöötajate ja ettevõtjate vahel); 

• Senisest aktiivsem koostöö muuseumite, raamatukogude ja külaseltside vahel; 

• Professionaalse kultuuri (kaunite kunstide) vahendamise võimaldamine piirkonnas; 

• Kultuuriinimeste tunnustamine ja motiveerimine – toimuvad tänuüritused ja on olemas 

tunnustamissüsteem; 

• Koostöövõrgustike loomine ja arendamine – suurem kogukondade, seltside, asutuste 

kaasamine neid puudutavatesse otsustusprotsessidesse, parem infovahetus, 

koostööpartnerite leidmine ka väljastpoolt valda. 

Kõik rahvamajade funktsioone täitvad hooned vajavad investeeringuid renoveerimiseks või 

ruumide kaasajastamiseks: Torma, Vaiatu, Sadala, Saduküla, Palamuse ja Kaarepere 

rahvamajad, Kuremaa loss, Jõgeva Kultuurikeskus. Laiuse rahvamaja hoone vajab taas 

kasutuselevõtmiseks põhjalikku renoveerimist, milleks on ette nähtud toetuse taotlemine 

Kultuuriministeeriumist.  
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Joonis 7. Jõgeva valla kultuuriasutused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

2.7.4 Religioon, kogudused 

Oluline roll kultuuri arengus on kanda kirikutel. Kirikud on populaarsed kontserdi- ja 

külastuspaigad. Kogudused panustavad kohalikku ellu sotsiaalhoolekande, usuhariduse 

andmise ja heategevuse kaudu. 

Jõgeva vallas tegutsevad luteri kogudused Jõgeval, Palamusel, Tormas ja Laiusel, õigeusu 

kogudused Jõgeval ja Kaareperes, baptistide kogudused Jõgeval ja Sadalas. Jõgeva linnas 

tegutsevad veel Jehoova Tunnistajate kogudus, Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus ja Elu 

Sõna Jõgeva kogudus. Vallas on 4 kirikut, neist vanemad on keskaegsed Palamuse ja Laiuse 

kirikud. Torma kiriku ehitusaeg jääb 18. sajandi keskpaika, Kaarepere kirikul 19. sajandi lõppu.  

Vallas asuvate ajalooliste sakraalhoonete ehitustehniline seisukord on halb. Muinsus- ja 

miljööväärtuslike objektide säilimiseks on vaja suuremahulisi investeeringuid. Jõgeva linnas 

on planeerimis- ja ehitusjärgus luteri koguduse ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu koguduse 

kirikud. Kirikute ja nende abihoonete rekonstrueerimiseks ning kruntide korrastamiseks on 

võimalik kasutada mittetulundusühingute toetusmeedet. Paljud kogudused teevad 

rahvusvahelisel tasandil koostööd. Sõpruskogudused on Soomes Palamuse kogudusel Ikaalise 

linnas ja Torma kogudusel Pakilas.  

Jõgeva vald kannab hoolt 7 kalmistu eest: Torma, Tõreda, Laiuse, Palamuse, Kaarepere, 

Siimusti, Saduküla. Kalmistud on heakorrastatud, kuid vajavad arboristi poolt üle vaatamist 
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ning kiviaiad parendamist, täiendamist vajab ühiskonna- ja kultuuritegelaste kalmude 

viidasüsteem. 

2.7.5 Külastuskohad ja vaatamisväärsused 

Mitmekülgne looduskeskkond loob võimaluse turismi ja puhkemajandusega tegelemiseks. 

Majutusteenuse pakkujaid paikneb nii valla keskuses kui ka keskusest eemal looduskaunites 

kohtades. Külastuskeskkonna arendamisega tegelevad objektide haldajad. Turismiinfot pakub 

Palamusel asuv Jõgevamaa turismiinfokeskus ning Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. 

Jõgeva valla enim külastatavad turismiobjektid: 

• Palamuse kultuurikompleks (kirik, kihelkonnakoolimuuseum, pastoraadihoone, apteek, 

vesiveski ja kirikupark), Luua mõisahoone ja park, Luua arboreetum, Oskar Lutsu 

sünnikoht 

• Vooremaa maastikukaitseala 

• Laiuse lossivaremed ja Laiuse mägi 

• Kuremaa mõisakompleks ja järveäärne puhkeala 

• Torma kirik ja kalmistu 

• Endla looduskaitseala 

• Kärde rahumajake 

Jõgeva valla peamised mainesündmused on: 

• Eesti Naiste Tantsupidu 

• Jõgevatreff 

• Suur Paunvere väljanäitus ja laat 

• Küüslaugufestival 

• Betti Alveri luulepäevad 

• Alo Mattiiseni muusikapäevad 

• Sadala külateatrite päev 

• Jakobsoni kõnevõistlus 

• Torma ToPoF 

• Kauni taevalae kontserdid Laiuse mäel 

• suvelavastused 

Koostöös Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskusega on kavas valla ühise turismipoliitika välja 

töötamine ja turundustegevuse arendamine.  

Jõgeva valla kui külastuskoha atraktiivsuse tõstmiseks on välja pakutud vaatetornide 

kolmnurga idee valla kõrgeimatesse punktidesse – Laiuse mäele, Kuremaa mäele ja Aruküla 

mäele. 

Süsteemselt tuleks läheneda Jõgeva valla kui külastuskeskkonna üldise heakorra tagamisele. 

Territooriumil asuvad ajaloolised ja looduskaitsealused pargid, haljasalad, loodusvaatluskohad, 

vaatamisväärsused, puhkealad, supluskohad ja matkarajad vajavad heakorrastamist, 

kaardistamist ja viidastamist. Korraldamist vajab mälestuspaikade hooldus. Esmane turvalisus 
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tuleb tagada vallas asuvatel ujumiskohtadel. Erinevates infokanalites, valla kodulehel ja 

portaalis Puhka Eestis  külastuskeskkonna võimaluste tutvustamine aitab turundada valda.  

Jätkuvalt vajavad arendamist külaplatsid ja puhkealad. Vajalik on Pedja jõe äärse rannaala 

korrastamine ja puhkealade rajamine nii Jõgeva aleviku kui Jõgeva linna piires, mis võimaldaks 

uue puhke- ja lähiliikumispaiga loomist. Lisaks vajab tähelepanu Laiuse lossivaremete 

arendamine.  

Prioriteetideks on: 

• Jõgeva vald on atraktiivne reisisihtkoht oma kultuuripärandi ja looduskeskkonnaga; 

• Jõgeva vald reisisihina on tuntud ja hinnatud; 

• teave Jõgeva valla turismiobjektide ja -toodete kohta on kergesti kättesaadav ja 

ajakohane; 

• Mitmekesised puhkevõimalused, heatasemeline teenindus ja erinevate huvigruppide 

vaheline aktiivne koostöö tekitab soovi piirkonda külastada ja tagasi tulla. 

2.7.6 Sport 

Spordielu korraldamine on suures osas koondunud mittetulundussektorisse. Noorte sporti 

korraldavad koolid ja mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid. Noortele on spordi 

harrastamine tehtud kättesaadavaks: valla poolt on eraldatud tasuta ruumid ja rajatised ning 

pearaha põhiselt makstakse klubidele noorte treenimise eest toetusi. Täiskasvanud peavad oma 

spordi harrastuse eest ise tasuma. Hetkel on vallas palgalisi treenereid kuus, neist kaks on 

kuuenda kategooria treenerid. Osa palgavahendeid eraldab Eesti Olümpiakomitee, teise osa 

vald. Vajalik on toetada treenerite kutsekvalifikatsiooni uuendamist ja taseme tõstmist. Eraldi 

on spordi toetamiseks ette nähtud rahalised vahendid spordiürituste korraldamiseks ja Eesti 

tasandi tiitlivõistlustel osalemiseks. Jõgeva vallas on küll õpilaste arv aastatega vähenenud, 

kuid erinevatel treeningutel ja huvialal ringides osalevate õpilaste arv on püsinud stabiilsena. 

Jõgeva vallas enim harrastatavad spordialad on saalihoki, jalgpall, korvpall, maadlus/sumo, 

kergejõustik, võrkpall. 

Jõgeva valla olulisemad spordirajatised on Kuremaa ujula ja spordikompleks, Jõgeva 

spordikeskus Virtus, Torma spordihoone. Valla erinevates piirkondades paiknevad jalg-, 

korvpalli-, võrkpalli- ja muud pallimänguplatsid.  

Kuremaa ujula pakub järgmiseid teenuseid: ujula, erinevad saunad, mini-spa, konverentsisaal, 

solaarium, jõusaal, massaaž, majutus, spordisaal, terviserajad, iluteenused. 

Rekonstrueerimistöid on vaja teha külalistemajas, ujulas, jõusaalis ja spordiväljakul. 

Jõgeva spordikeskus Virtus korraldab sporditegevusi koostöös erinevate spordiühendustega. 

Keskuses on aeroobika- ja maadlussaal, pallimängude saal, jõusaal. Spordikeskuse hallata on 

ka staadion, tenniseväljakud, discgolfirada, jooksu- ja suusarada ning turniväljak. Pakutakse 

toitlustamis- ja majutusteenust. On olemas kaldteed ratastooliga liikumiseks ning invatuba 

liikumispuudega külastajate jaoks. Spordikeskus Virtus vajab kaasajastamist tervikuna. Lõpuni 

on välja ehitamata linnastaadion, puuduvad abihoone ja tribüünid. 
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Torma spordihoones on võimalik vallaelanikel tegeleda erinevate spordialadega – korvpall, 

võrkpall, tennis, aeroobika, jõusaal, zumba, sulgpall, lauatennis, piljard. Spordihoone pakub ka 

majutusteenust, on hea koht erinevate laste- ja spordilaagrite ning võistluste korraldamiseks. 

Spordihoone kõrval on miniarena, samas asuvad 2 rannavolle platsi, rekonstrueerimist ootav 

staadion ja tänavakorvpalli väljak.  

Vaimastvere külas asub Jõgevamaa ainuke täismõõtmetes kunstmurukatte ja valgustusega 

jalgpalliväljak koos kuulitõukeringi, kaugushüppekasti ning jooksurajaga. 

Eesti spordiregistris on Jõgeva valla osas registreeritud 49 sportimispaika. Avalikus kasutuses 

on Kaarepere spordiväljak ja Jõgeva aleviku staadion, rajatud on korvpalli- ja võrkpalliplatse. 

Koolide juures asuvad võimlad, jalgpalli-, korvpalli- ja võrkpalliväljakud on kasutusel 

ennekõike koolispordi läbiviimiseks. Koolivälisel ajal on võimalik ruume ja väljakuid kasutada 

klubidel ja tervisespordihuvilistel. Avaliku spordiplatsi rajamise vajadus on Saduküla 

piirkonnas.  

Sportlike eluviiside edendamisele aitavad kaasa kergliiklusteed, kus harrastatakse nii 

tervisejooksu, kepikõndi, rulluisutamist kui rullsuusatamist. Tervisejooksuks ja -kõnniks 

kasutatakse Kuremaa, Jõgeva ja Siimusti terviseradasid. Välja arendada on võimalik 

terviserajad Kuremaa järve ümbrusse. Vajalik on välja ehitada valgustus parkides, avalikel 

mängu- ja spordiväljakutel. 

Jõgeva piirkonnas on pikaaegsed jäähoki ja suusatamise traditsioonid, mistõttu soodustatakse 

talispordialadega tegelemiseks võimaluste loomist. Aastaid on kaalutud Jõgevale jäähalli 

ehitamist. Seni on võimalik parandada välitingimustes uisuspordi ja jäähokiga tegelemise 

võimalusi. 

Vallas asub mitmeid kohalike elanike poolt hinnatud supluskohti, ehkki ametlik supelrand asub 

ainult Kuremaa järve ääres. Vajalik ja otstarbekas on paigaldada päästerõngad koos ohutuse 

meelespeadega erinevatesse supluskohtadesse.  

Spordielu paremaks korraldamiseks luuakse nõuandva organina valla spordinõukogu/ 

komisjon. 

Vallas toimuvad traditsioonilised spordiüritused on: 

• Felix Adrati mälestusturniir jalgpallis 

• Jõgeva kabeturniir 

• Jõgeva Rahvajooks 

• Jõgeva Rattaralli  

• Jõgeva Rulluisumaraton 

• Jõulujooks/sügisjooks 

• Kestvuskross „Supikross“ 

• Lauri Ausi mälestussõit 

• Otto Erimaa mälestusvõistlused kergejõustikus 

• Palamuse maanteejooks 

• Pargi jooksu seeriavõistlus 
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• Paunvere rammumees 

• Saalihoki Jõgeva karikas 

• Tootsi Kivi 

• Vooremaa poolmaraton 

 

 

Joonis 8. Jõgeva valla spordiasutused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

2.7.7 Seeniortöö 

Prognooside kohaselt tõuseb Eestis 65+ vanuses elanike osakaal praeguselt 19%-lt 2060. 

aastaks 29%-le. Jõgeva vallas elas 01.01.2018. aasta seisuga 13 889 inimest, sealhulgas 65+ 

vanuses inimesi elas vallas 3126 ehk 22,55%, seetõttu  on vajadus eakatele suunatud tegevusi 

arendada. Jõgeva vallas tegutseb eakate ühendus „Arukate Akadeemia“, kus osaleb rohkem kui 

100 huvilist. Jõgeva Kultuurikeskusesse on tööle võetud eakate huvijuht. Jõgeva vallas 

tegutsevad eakate ühendused kõigis piirkondades.  

Eakatele suunatud tegevused vajavad omavalitsuse tasandil süsteemset koordineerimist. 

Päevakorral on multifunktsionaalse eakate päevakeskuse rajamine Jõgeva linna. Süsteemse 

vallaülese seeniortöö korraldamiseks on vaja luua vastav ametikoht.  

Perspektiiviks on kutsuda ellu Jõgeva vallas eakate nõukoda, kes oleks heaks koostööpartneriks 

vallavolikogule ja –valitsusele. Oluline on eakate kaasamine ja nende huvidega arvestamine 

valla elu korraldamisel ja oluliste otsuste vastuvõtmisel.  
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Probleemid 

Kultuurivaldkonnas puudub ühtne  

kontseptsioon rahastuse ja ühtse 

struktuuri osas.  

Piirkonna omanäolise ja selgelt eristuva 

brändi puudumine. 

MTÜde põhine töö organiseerimine ei ole 

jätkusuutlik. 

Vajadus on piirkondades palgaliste 

kultuuritöötajate järele. 

Aktiivse puhkuse pakkujaid vähe. 

Osa avalikuks kasutuseks olevatest 

spordirajatistest on halvas seisus.  

Avalike mänguväljakute puudus. 

Liiga vähe on eraldatud rahalisi vahendeid 

spordi- ja mänguväljakute kaasajastamiseks 

ja korrastamiseks. 

Kultuuri- ja spordiüritusi on palju, aga 

külastajaid sageli vähe. 

Praktiliselt kõik rahvamajad vajavad 

renoveerimist ja investeeringuid 

seadmetesse. 

Tervise- ja suusarajad vajavad parendamist 

ja arendamist. 

Arengueeldused 

Aktiivne kolmas sektor. 

Tuntud külastuskohad ja 

vaatamisväärsused. 

Ajaloolis-kultuuriline taust väga tugev. 

Traditsioonilised üritused ja sündmused. 

Kultuuri- ja turismiobjektide 

atraktiivsuse suurendamine erinevate 

innovaatiliste lahendustega. 

Olemas rahvamajad, raamatukogud, 

muuseumid. 

Head sportimisvõimalused: tervise- ja 

suusarajad, discgolfi rajad, ujula.  

Valla spordielu aktiveerimine, 

koostöölise sporditegevuse 

korraldamine vallas, võistlus- ja 

osalussarjade korraldamine. 

Kuremaa TAK. 

Seeniortöö korraldamine ja 

koordineerimine. 

Seeniorite vabaaja korraldamine kõigis 

valla piirkondades. 

 

Jõgeva valla raamatukogud täidavad sageli seltsiruumide funktsiooni, tehes koostööd piirkonna 

külaseltside, rahvamajade, muuseumide ja kogudustega. Raamatukogud on valdavalt heas 

seisukorras, ruumidest/hoonetest vajavad remonti Torma ja Vägeva, inventari kaasajastamine 

on asjakohane kõigis raamatukogudes.  

Piirkonna muuseumide roll siseriiklike ja välisturistide teenindamisel on märgiline. 

Muuseumihooned on heas seisukorras ja lähiaastatel suuri investeeringuid ei vaja. 

Kultuuritegevust on plaanis arendada vallas terviklikult. Kuna kultuurivaldkonnas puudub 

ühtne kontseptsioon rahastuse ja ühtse struktuuri osas, on eesmärgiks ühtse süsteemi loomine. 

Kavandatud on rahvamajade võrgustiku väljaarendamine. Kõik hetkel rahvamajade 

funktsioone täitvad hooned vajavad investeeringuid hoonete renoveerimiseks või ruumide 

kaasajastamiseks. Kalmistud on heakorrastatud, täiendamist vajab ühiskonna- ja 

kultuuritegelaste kalmude viidasüsteem. Jõgeva valla territooriumil asuvad mitmed ajaloolised 

pargid, mis vajavad heakorrastamist ja hoolduskavade koostamist. Valla erinevates 



Jõgeva valla arengukava 2018-2028 

30 

piirkondades paiknevad jalg-, korvpalli-, võrkpalli- ja muud pallimänguplatsid, millest osa on 

halvas seisus ja vajavad investeeringuid. Hetkel puudub ülevaade objektide 

kasutamisaktiivsusest. Vajalik koordineerida koostööd piirkondade vahel seadmete jagamiseks 

ja objektide korrastamiseks. 
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2.8 Ettevõtlus  

2.8.1 Ettevõtluse struktuur 

Jõgeva vallas on Äriregistri andmetel 01.01.2018 seisuga registreeritud 25 aktsiaseltsi, 1031 

osaühingut, 513 füüsilisest isikust ettevõtjat, 244 mittetulundusühingut, 7 sihtasutust, 3 

täisühingut, 9 tulundusühingut ja 4 usaldusühingut. Üle 250 töötajaga ettevõtted puuduvad. 

Vallas puuduvad suured ja keskkonda saastavad tootmisettevõtted ning olulised reostusallikad. 

Suurema osa moodustavad põllumajandusliku tootmisega tegelevad ettevõtted. Olulisel määral 

on esindatud teeninduse, kaubanduse, metsamajanduse ja ehitusega seotud ettevõtted. Töötajate 

arvust lähtuvalt on Jõgeva vallas kõige rohkem mikroettevõtteid (1-9 töötajat) 370, 

väikeettevõtteid (10-49 töötajat) on 51, keskmise suurusega ettevõtteid (50 ja enam töötajat) on 

6. 

Äriregistri andmetel on suurima töötajate arvuga ettevõtted kaubandusettevõte Jõgeva 

Majandusühistu (213), sihtasutus Jõgeva Haigla (173), saematerjali tootja AS MO-Puit Jõgeva 

(149), mööbli tootja osaühing Softcom (97), puitehitiste tootja AS Valmeco (88), 

põllumajandusettevõte Laiuse Põllumajanduse osaühing (58). 

Teenindussektor on kõige rohkem arenenud Jõgeva linnas, kuhu on koondunud suurem osa 

valla teenindusasutustest (toitlustus, jaekaubandus, iluteenused, tervishoiu teenused). 

 

Joonis 9. Jõgeva valla ettevõtluse struktuur. Allikas: Statistikaamet. 

Jõgeva vallas tegutseb ettevõtjate nõustamise ja muude tugiteenuste osutamisega tegelev SA 

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK), mis kuulub Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutuse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku. Keskuse üheks eesmärgiks on 

ettevõtluskeskkonna arendamine sh investeeringute toomine maakonda, uute ettevõtete loomise 

toetamine ja olemasolevate ettevõtete arengule kaasaaitamine. JAEK täidab alates 2018. aastast 

osalisi endise Jõgeva Maavalitsuse ülesandeid nagu maakondlik arendustegevus, rahvatervise 

ja maakonna turvalisuse nõukogu töö ning kultuurivaldkonna ülesanded. JAEK viib ellu 

Rahandusministeeriumi tellimusel maakondlikke arendustegevusi. 
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2016. aastal valmis Jõgeva ettevõtluskava, mille põhjal koostatud strateegiline plaan sisaldab 

lähiaastate arengueesmärke, Jõgeva piirkonna ettevõtluse sõnastatud missiooni, visiooni ning 

eesmärkide saavutamiseks koostatud tegevusplaani.  

2.8.2 Ettevõtlusalad 

Ettevõtluse arendamise seisukohalt on üheks määravamaks teguriks asukoht ja paiknemine -  

seda ennekõike nii hea logistika, ligipääsetavuse, infrastruktuuri ja tehnovõrkude varustatuse 

ning võimaluste kui ka teenuste kättesaadavuse poolest.  

Jõgeva ettevõtlusala hõlmab piirkonda linna lõunapoolses osas mõlemal pool raudteed, 

Painkülas asuvat tööstusala ja Tartu-Aravete maantee (nn Piibe maantee) äärset 

ettevõtluspiirkonda Jõgeva linna piires ja Õuna külas. Vajadus on rekonstrueerida ja laiendada 

avalikku taristut, rajada otse juurdepääs Piibe maanteelt Turu tänavani. Perspektiivikas on 

piirkonda ettevõtjatele turundada tervikuna ning kasutada Piibe maantee äärde jäävat 

maaressurssi uute ettevõtluseks sobivate kruntide väljaarendamiseks. 

Jõgeva ettevõtlusala piirkonnad on: 

 Painküla tööstuspark, kus on tehtud mahukas tasuvus-teostatavusanalüüs. Osaliselt on 

projekteeritud uutele kruntidele juurdepääsuteed ja kommunikatsioonid, kuid need on 

välja ehitamata. Tööstuspargis tegutsevad hetkel AS Scanola Baltic ja AS Baltimere 

Invest. AS Scanola Baltic toodab rapsiseemne töötlemistehases kodumaistest 

rapsiseemnetest kuumpressimis meetodil proteiinirikast rapsikooki, söödaõli ja 

rafineeritud rapsiõli. AS Baltimere Invest tegeleb patenteeritud valgukontsentraadi 

õlikultuuride seemnetest tootmise tehnoloogia arendamisega, et seda siis tööstuslikul 

tasemel käivitada. Koostööd tehakse Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Toronto Ülikooli, 

Eesti Maaülikooli ja rahvusvaheliste toiduainetetööstusega. 2018. aasta alguses asuti 

ette valmistama tööstusliku piloottehase ehitust, mille käivitamine on plaanis oktoobris. 

 Suvila ja Jaama tänava ettevõtluspiirkond on hoonestatud, rekonstrueeritud on 

juurdepääsuteed ja ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised, rajatud uus 

tänavavalgustus. Mitmel ettevõttel olemas detailplaneeringud.  

 Turu ja Toominga ettevõtluspiirkond, kus olemas eraldi raudteeharu, probleemiks on 

aga otse väljapääsutee puudumine Piibe maanteeni (vahemaa 1,4 km). Hetkel peamiselt 

kasutavad põllumajandusliku suunitlusega ettevõtted. Olemas hoonestus suures osas ja 

osaliselt detailplaneeringud.  

 Tallinna maantee äärne ettevõtluspiirkond, kus on hooneid ja krunte teenindavaid 

tehnorajatisi palju, kuid samas puudub korralik juurdepääsutee. Antud territooriumil 

planeeringud puuduvad. Alal asuvad mitmed endise KEK-i tööstushooned, mis on 

osaliselt kasutuses. Tööstus- ja ettevõtluspiirkondade vajadus on suur ning uueks 

potentsiaalseks piirkonnaks võiks olla Tallinna maantee äärne ala. 

Ettevõtluspiirkondade etapiline, ettevõtjate vajadustele vastav arendamine kaasaegse 

taristuga aladeks on Jõgeva valla üheks prioriteediks. 
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2.8.3 Tööhõive 

Eesti Töötukassa andmetel oli Jõgeva vallas 31.01.2018 seisuga registreeritud töötuid 322, 

Jõgeva maakonnas 678. Valla töötute arv moodustab 47% kogu maakonna töötute arvust.  

Kõige rohkem on Jõgeva vallas tööga hõivatuid põllumajandussektoris, järgneb 

teenindussektor. Töötuse määr on aastate jooksul vähenenud. Seoses töövõimereformi 

klientidega ning haldusreformiga kasvas maakonnas mõnevõrra töötuse määr. Esineb 

mitteametlikke töötuid, kes ei ole tööd leidnud või on otsinud tööd juba pikka aega peale seda, 

kui ei ole enam ametlikult töötuna arvel. Nende hulka kuuluvad inimesed, kes töötavad 

mitteametlikult või käivad juhutöödel. 

Elanike keskmine brutopalk Jõgeva maakonnas oli 2018. aasta I kvartalis 957 eurot, Eesti 

keskmine 1295 eurot.  

Kohalike ettevõtjate tööjõuotsingud välisriikides on toonud Jõgeva valda tööle märkimisväärsel 

hulgal võõrtööjõudu. Omavalitsuse ülesanne on olla valmis pakkuma avalikke teenuseid 

võõrtööjõu integreerumiseks ühiskonda. 

2.8.4 Maakasutus ja planeerimine 

Valla üldine areng määratakse üldplaneeringuga, mis on aluseks detailplaneeringute 

koostamisele ning maakasutuse- ja projekteerimistingimuste väljastamisele. Kuni uue 

kehtestamiseni kehtivad ühinenud valdade üldplaneeringud.  

Maa-ameti andmetel oli seisuga 31.01.2018 Jõgeva vallas riigi maakatastris registreeritud 12 

506 katastriüksust pindalaga 103 400 ha (valla üldpindala on 103 966 ha), mis moodustab 99,5 

% omavalitsuse pindalast. 

 

Joonis 10. Katastris registreeritud maa jagunemine sihtotstarbe järgi. Allikas: Maakataster. 
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Munitsipaalmaid on maakatastris registreeritud 722 katastriüksust pindalaga 655,5 ha. 

 

Joonis 11. Munitsipaalmaa jagunemine sihtotstarbe järgi. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

Probleemid 

Ettevõtluseks sobivat vaba äri- ja  

tootmismaad vähe. 

Olemasolevate ettevõtluspiirkondade 

tugitaristu (juurdepääsuteed, 

elektrivarustatus, tänavavalgustus, 

ühisveevärk ja -kanalisatsioon) vajab 

osaliselt rekonstrueerimist ja laiendamist. 

Kvalifitseeritud tööjõu nappus. 

Tasuvate töökohtade vähesus kohapeal, 

elanike lahkumine piirkonnast. 

Turismiettevõtluse vähesus, puuduvad 

suuremad majutusasutused. 

Arengueeldused 

Pikkade traditsioonidega 

põllumajanduspiirkond. 

Teenindussektori mitmekülgsus. 

Koostöö organisatsioonidega (Eesti 

Taimekasvatuse Instituut, Luua 

Metsanduskool, SA Jõgevamaa 

Arendus- ja Ettevõtluskeskus). 

Ettevõtluspiirkondade välja arendamine. 

Maapiirkondades endiste põllumajandus 

tootmisalade ja vanade tööstushoonete 

kasutuselevõtmine. 

Jõgeva vallas on vajadus välja töötada tööstus- ja ettevõtluspiirkondade arendamise kava. 

Piirkondade etapiline ja võimalustele vastav välja arendamine kaasaegse taristuga aladeks võiks 

olla omavalitsuse üheks prioriteediks. Ettevõtluskeskkonna arendamisel suurendada valla 

koostööd ettevõtjatega - võimaluseks on uute ettevõtete loomise toetamine ja olemasolevate 

ettevõtete arengule kaasaaitamine (ümarlaudade, infopäevade, koolituste korraldamine). 

Kaardistada maapiirkondades endiste põllumajandus tootmisalad ja vanad tööstushooned. 
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2.9 Tehniline taristu 

2.9.1 Ühistransport ja liikuvus 

Tähtsamatest ühendusteedest läbivad valda Jõgeva-Mustvee ja Jõgeva-Põltsamaa tugimaantee. 

Rongiliikluse tagab paralleelselt Tartu-Jõgeva-Aravete maanteega kulgev Tallinna-Tapa-Tartu 

raudtee. 

Ühistransporditeenuseid arendab Jõgeva vald koostöös mittetulundusühinguga Jõgevamaa 

Ühistranspordikeskus. Valda läbib aastaringselt 117 maakonnaliini. Jõgeva linn on kõige 

olulisem maakonnaliini peatus Jõgevamaal. Jõgevalt Tartusse sõidab päevas kaheksa erinevat 

bussiliini, millest kõik on kommertsliinid. Suurematel keskustel on olemas bussiühendus 

Jõgeva linnaga, kuid hajaasustuse piirkonnast on ühendused Jõgeva ja Tartu suunal tööl 

käimiseks ebasobivad. Rahulolematust tekitab bussiliikluse sagedus ja busside väljumisaegade 

sobimatus rongiliiklusega. Ühistranspordi puudumine muudab keeruliseks nii avalike kui 

muude teenuste kasutamise, huviringides ja üritustel osalemise.  

Vallasisene õpilastransport on korraldatud Jõgeva Vallavalitsuse poolt. Õpilasliine kasutavad 

aktiivselt ka vallaelanikud. Seetõttu on vallaliinide puudumine elanikele probleemiks 

suveperioodil ja koolivaheaegadel. Valla õpilastransport ei suuda tagada kõikidele lastele 

sobivat ajagraafikut, bussiringid on pikad ja bussid tihti ülerahvastatud. 

Bussiootepaviljonide seisukorra parandamine on vajalik korraldada koostöös Maanteeametiga 

kogu valla territooriumil. Turvalisuse kaalutlusel tuleb korraldada bussioote kohtade 

valgustamine. Hajaasustuses saab kõne alla tulla autonoomsete ja alternatiivsete valgusallikate 

kasutamine.  

Valla territooriumil on neli rongipeatust: Vägeva, Pedja, Jõgeva ja Kaarepere. Rongide 

väljumisajad Jõgeva jaamast on sobivad tööl käimiseks nii Tartu kui Tallinna suunal. Elroni 

rongid läbivad Jõgeva linna peatust marsruudil Tallinn-Tapa-Tartu üheksa korda päevas. 

(Elroni koduleht, 2018). 
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Joonis 12. Rongipeatuste asukohad. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

2.9.2 Teed ja tänavad 

Jõgeva valla territooriumi läbib kokku 65 erinevat riigimaanteed kogupikkusega 366 

kilomeetrit, millest 180 km on kruusateed ja 186 km kattega teed. Valda läbivad Jõgeva- 

Mustvee ja Jõgeva-Põltsamaa tugimaantee. Vallateede kogupikkus on 394 km, millest 212 km 

on kruusateed. Teedevõrk on tihe, uusi teid on vaja rajada peamiselt vaid jalakäijatele ja 

jalgratturitele (kergliiklusteed), mis leevendab ühistranspordist sõltuvust ja tagab liiklemise 

turvalisuse. 

Kergliiklusteed Jõgeva vallas: 

• Tormas Kooli tee kergliiklustee 1500 m 

• Sadalas Kooli- Sillasoo kergliiklustee 800 m 

• Kantkülas Jõgeva-Mustvee maantee äärne kergliiklustee 200 m 

• Kantkülas Kantküla-Sadala maantee äärne kergliiklustee 100 m 

• Vaiatus Kauplus-bussijaam kergliiklustee 260 m 

• Vaiatus bussijaam-küla algus kergliiklustee 150 m 

• Palamusel 1455 m 

• Kaareperes 1360 m 

• Luual 390 m 

• Nava-Pikkjärve 3425 m 

• Jõgeva Tallinna maantee kergliiklustee 1300 m 
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• Jõgeva aleviku jalgtee 920 m 

• Sadukülas 950 m  

• Jõgeva–Siimusti 1400 m 

• Vaimastvere - erinevad lõigud kokku 480 m 

• Jõgeva-Õuna-Kurista 3500 m 

• Jõgeva-Painküla 1900 m 

• Vägeva 930 m 

• Siimusti - jalg- ja jalgratta tee 992 m (Siimusti-Keraamika) 

Jõgeva valla tänavate kogupikkuseks on 66,95 km. Kõige halvemas olukorras on Jõgeva linnas 

asuvad suure liikluskoormusega tänavad, mis vajavad lähiaastatel renoveerimist. Riigiteede 

hooldamist korraldab Maanteeamet, valla teede ja tänavate hooldamist Jõgeva Vallavalitsus. 

Valla teede hooldamine ja remontimine toimub teehoiukava alusel.  

Kergliiklusteede ja tänavate valgustuse uuendamist ning uute valguspunktide ehitamise vajadus 

on Sadukülas, Siimustis, Sadalas, Tormas ja Tõikveres. Tänavavalgustuse kaasajastamisega on 

alustatud Jõgeva linnas, Jõgeva alevikus, Kuremaal, Laiusel, Palamusel ja Kaareperes. 

2.9.3 Ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid pakuvad Jõgeva vallas AS Emajõe Veevärk, OÜ 

Jõgeva Veevärk, AS Kuremaa Enveko ja OÜ Torma Soojus. Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga 

on varustatud Jõgeva linn, osaliselt Jõgeva, Kaarepere, Kantküla, Kassinurme, Kuremaa, 

Kurista, Kärde, Laiuse, Laiusevälja, Luua, Nava, Painküla, Palamuse, Pikkjärve, Raaduvere, 

Rääbise, Sadala, Saduküla, Siimusti, Torma, Tõikvere, Vaiatu, Vaimastvere, Vilina, Võduvere, 

Võikvere, Õuna külad ja alevikud. Kärde, Painküla, ja Vilina külades on välja arendatud vaid 

ühisveevärk. Ellakvere ja Võikvere külade veevärgiga opereerivad kohalikud elanikud ise, 

mistõttu ei saa lugeda antud külade ühisveevärke valla ÜVK osaks. Kudina külas kuulub 

pumbajaam Aivar Rudissaarele, kes tegeleb vee müügiga. Kuna vald on varasemalt ühekordsete 

toetustega toetanud antud asulate veevärkide uuendamisi, siis informatiivsuse mõttes on 

kirjeldatud Kudina, Ellakvere ja Võikvere külade veevärgisüsteeme.  

Hajaasustusega piirkondades ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguta valla elanikud kasutavad 

tarbevee saamiseks salvkaevusid või erapuurkaevusid ning reoveekäitluseks kogumismahuteid 

või lokaalseid puhastussüsteeme ja immutamist. Elanikkonna vähesuse ja suhteliselt hajali 

paiknemise tõttu ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine otstarbekas väljapoole 

olemasolevaid piirkondi.  

Jõgeva vald osaleb hajaasustuse programmis.  

Kuni uue Jõgeva valla ühise ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamiseni on 

kehtivad valdkondlikud arengudokumendid ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni renoveerimise ja 

rajamise kohta: 

• Torma valla ühisveevärgi– ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 

• Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 

• Puurmani valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 
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• Pajusi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2030 

Koostatud, kuid uuendamata on: 

• Jõgeva linna ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022 

• Palamuse valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2021 

2.9.4 Soojamajandus 

Ühinenud valdade soojamajanduse lahendused on erinevad. Jõgeva linnal ja Palamuse 

piirkonnal on koostatud soojamajanduse arengukavad.  

Jõgeva linna varustab soojaenergiaga AS Utilitas Eesti. Sooja toodetakse hakkepuidust.  

Palamuse alevikus ja Kaarepere külas on enamikes korterelamutes soojuse tootmine lahendatud 

lokaalküttena maasoojuspumba süsteemiga, mis rajati 2013. aastal, on heas seisukorras ning 

lähiajal suuri investeeringuid ei vaja. Lahendust vajab Palamuse Suur 6 hoone soojusega 

varustamine. Luua kaugküttesüsteemi varustab soojusega Luua Metsanduskooli katlamaja, mis 

töötab tahkel kütusel (halupuit). Soojusenergia tootmine Luua külas vajab uuendamist kuna 

koolil puudub huvi sooja müümiseks, kaugküttetrassid on mitterahuldavas seisukorras ja 

halukatla kasutamine liiga tööjõumahukas.  

Siimusti, Kuremaa, Laiuse ja Jõgeva aleviku kortermajad ja ühiskondlikud hooned on viidud 

üle lokaalküttele maagaasiga. Osades Torma aleviku korterelamutes on lokaalküte, mitmed 

kortermajad on otsustanud elektrikütte kasuks. Sadala alevikus on kasutusel lokaalküte. Torma 

aleviku soojusenergia tootmine korterelamutes vajab lähiaastatel põhjalikku 

ümberkorraldamist. Saduküla kortermajad on lokaalküttel, koolihoonele on paigaldatud 

maaküte. 

Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumile on paigaldatud maaküte, gaasikatlamaja varustab 

soojusega lasteaeda ja apteegihoones asuvat Palamuse Avatud Noortekeskust, vajadusel 

gümnaasiumi. Torma põhikooli, Torma spordihoone ja Torma rahvamaja soojavarustus on 

lahendatud Torma Põhikooli katlamaja baasil, kus sooja tootmiseks kasutatakse puitpelletit. 

Lasteaed Linnutaja hoones ja Sadala koolil on lokaalsed pelletkatlamajad. 

Lokaalsed katlamajad on Palamuse rahvamajal, Kaarepere hooldekodul, Kaarepere rahvamajal.  

2.9.5 Jäätmemajandus 

Jõgeva vallas on kolm korraldatud jäätmeveo piirkonda, kuna ühinenud omavalitsustes olid 

erinevad korraldatud jäätmeveo veoperioodid. Jõgeva vallas pakuvad jäätmekäitlusteenust   

Ragn-Sells AS  (Torma, Jõgeva, Palamuse piirkond, Härjanurme, Saduküla, Pööra, Jõune ja 

Kaave küla) ja Eesti Keskkonnateenused AS (Jõgeva linn).  

Jõgeva valla territooriumil puudub prügila. Sorteeritud jäätmete vastuvõtmise kohad on Jõgeva 

linna jäätmejaam ning Palamuse, Siimusti, Laiuse, Kuremaa, Vaimastvere ja Jõgeva aleviku 

jäätmete kogumisplatsid. Jäätmejaamas võetakse vastu kõik jäätmeliigid, mida peab sorteerima 

ning lisaks ka ohtlikke jäätmeid. Rehvid võetakse vastu ainult koostöös 

tootjavastutusorganisatisooniga (MTÜ Rehviringlus). Jäätmekogumiskohad vajavad 

kaasajastamist ja investeeringuid.  
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Biolagunevate jäätmete komposteerimisväljak on Jõgeva linna jäätmejaamas, mis vajab 

laiendamist, et suudaks kogu valla biolagunevad jäätmed vastu võtta. Järgnevatel aastatel on 

planeeritud komposteerimisväljaku tehniline arendamine. 

Pakendijäätmete kogumiseks on piirkondadesse paigaldatud avalikud kogumiskonteinerid. 

Tootjavastutusorganisatsioonid pakuvad järjest rohkem võimalusi korteriühistutele tellida 

kortermaja juurde segapakendikonteiner, mis on ühistule tasuta. Jõgeva linna eramaja omanikel 

on võimalik kasutada pakendikoti teenust.  

Hajaasustuspiirkonnas toimuvad iga-aastased ohtlike jäätmete kogumisringid, mida 

korraldavad Jõgeva Vallavalitsus ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus. 

2.9.6 Elamumajandus 

Jõgeva vallas ei ole viimase 15 aasta jooksul ehitatud ühtegi uut korterelamut. Jõgeva vallale 

kuulub 38 korteriomandit, mis asuvad Jõgeva linnas, Jõgeva alevikus, Kärdes, Sadukülas, 

Siimustis, Vägeval, Kassinurmes, Tõikveres, Tormas, Sadalas, Kaareperes, Luual, Naval, 

Pikkjärvel ja Palamusel. Mitmed valla omandis olevad korterid vajavad investeeringuid.  

Kuna enamus korterelamuid on ehitatud enamasti 1970-1980 aastatel, on lähiaastatel vajadus 

rekonstrueerida korterelamud energiasäästlikeks. Osaliselt on nende töödega alustatud: 

vahetatud aknad, uksed, katused ning soojustatud otsaseinad. Kõige aktiivsemalt on 

korterelamute renoveerimisega tegeletud Jõgeva linnas. Juunikuu seisuga on Jõgeva vallas 

registreeritud 297 korteriühistut.  

Probleemid 

Ebapiisav bussiühendus suuremate 

keskustega. 

Piirkonniti teede halb olukord, teede 

remondiks napib vahendeid. 

Valla omandis olevad sillad ja paisud 

vajavad renoveerimist. 

Kergliiklusteede võrgustik lõpuni välja 

arendamata. 

Palju halvas seisus korterelamuid, 

kasutusele on võetud vähe meetmeid 

energiasäästu saavutamiseks. 

Kinnisvara turul vabu kortereid ja 

üüripindasid napib. 

Vallale kuuluvale kinnisvarale 

kasutusotstarbe leidmine. 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid vajavad 

investeeringuid. 

Arengueeldused 

Raudtee liikluse olemasolu. 

Teede hooldamisel ühtsed põhimõtted ja 

kvaliteedinõuded. 

Kergliiklusteede võrgustiku laiendamine. 

Renoveeritud ja laiendatud ühisveevärgi- 

ja kanalisatsiooni süsteemid.  

Kortermajade energiasäästlikud 

lahendused.  

Elu- ja töökeskkonna ning kinnisvara 

arendamine. 

Üürimajade programm. 

Jäätmekäitlusteenusel ühtne veoperiood 

kõikides piirkondades. 

Biolagunevate jäätmete 

komposteerimisväljak. 

Ohtlike jäätmete kogumisvõimalus. 
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Piirkonniti erinev ja kõrge veehind. 

Kasutusea ületanud ja avariirohkete 

rajatiste olemasolu. 

Keskkonnanõuete mittetäitmine 

reoveekäitluses hajaasutuses. 

Kvaliteetse joogivee saamine ei ole alati 

tagatud. 

Elanikkonna vähene 

investeerimisvõimekus vee- ja 

reoveekäitlusesse. 

Toetusmeetmete kasutamine 

investeeringuteks. 

 

Valla teedevõrk on tihe, uusi teid on vaja rajada peamiselt vaid jalakäijatele ja jalgratturitele 

ning tervisespordi harrastajatele (kergliiklusteed). Kõige halvemas olukorras on Jõgeva linnas 

asuvad suure liikluskoormusega tänavad, mis vajavad lähiaastatel renoveerimist.  

Suurematel keskustel on olemas bussiühendus Jõgeva linnaga, kuid hajaasustuse piirkonnast on 

ühendused Jõgeva ja Tartu suunal tööl käimiseks ebasobivad. Vallasisene õpilastransport on 

korraldatud Jõgeva Vallavalitsuse poolt. Kuna valla õpilastransport ei suuda tagada kõikidele 

lastele sobivat ajagraafikut on vajalik tegeleda liinide korrastamisega. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on varustatud suuremad asulad. Vajalik on jätkata 

investeeringutega ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemidesse. Elanikkonna vähesuse ja 

suhteliselt hajali paiknemise tõttu ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine otstarbekas 

väljapoole olemasolevaid piirkondi. Jõgeva vald osaleb hajaasustuse programmis ning elanike 

huvist lähtuvalt on kindlasti prioriteediks programmiga jätkamine ja vahendite leidmine. 

Ühinenud valdade soojamajanduse lahendused on erinevad. Soojusenergia tootmine vajab 

lähiaastatel piirkonniti põhjalikku ümberkorraldamist.  

Jõgeva vallas on kolm korraldatud jäätmeveo piirkonda, kuna ühinenud omavalitsustes olid 

erinevad korraldatud jäätmeveo veoperioodid. Uue veoperioodiga moodustatakse üks 

veopiirkond, kus kehtivad ühised tingimused, üks hind ja vedaja. Jäätmekogumiskohad vajavad 

kaasajastamist ja investeeringuid. Järgnevatel aastatel on planeeritud komposteerimisväljaku 

tehniline arendamine. 

Kuna enamus korterelamuid on ehitatud enamasti 1970-1980 aastatel, on lähiaastatel vajadus 

rekonstrueerida korterelamud energiasäästlikeks.  
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2.10 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

2.10.1 Sotsiaalhoolekanne  

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi 

andmise või määramisega seotud toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese 

iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures 

sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil. 

Sotsiaalhoolekannet korraldab vallavalitsuse sotsiaalosakond, mille ülesanneteks oma 

haldusalas on isikule või tema perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks 

või kergendamiseks abi osutamine, puuetega inimeste sotsiaalhoolekande, hoolduse ja 

eestkosteasutuse töö korraldamine ning Jõgeva valla sotsiaalregistri pidamine ja 

sotsiaalhoolekandeliste statistiliste aruannete koostamine. Sotsiaalosakonna tegevust planeerib 

ja juhib osakonna juhataja, kelle ülesandeks on tagada osakonna majanduslik ja 

organisatsiooniline funktsioneerimine ning osakonna igapäevase tegevuse koordineerimine. 

Osakonna struktuuris on 28 sotsiaalvaldkonna töötajat. Volikogu töös vastutab 

sotsiaalvaldkonna toimimise eest sotsiaal- ja tervisearenduskomisjon. 

Jõgeva valla eelarvest makstakse rahvastikuregistri järgi Jõgeva vallas elavatele inimestele 

sissetulekust sõltuvaid ja mittesõltuvaid toetuseid. Abivajajatele osutatakse kõiki 

sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevaid sotsiaalhoolekandeteenuseid. Sotsiaaltöö 

korraldamisel kasutatakse üleriigilist sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrit (STAR).  

Sotsiaalhoolekande teenuseid pakuvad Jõgeva linna Sotsiaalmaja ja Jõgeva Sotsiaalkeskus 

Elukaar, Siimusti Lastekeskus Metsatareke, Torma Valla Sotsiaalkeskus. Sotsiaalkorterid on 

Jõgeva linnas, Palamuse, Sadala ja Torma alevikus, Kaarepere ning Kärde külas. Piirkondades 

on sotsiaaltöötajate vastuvõtupunktid eesmärgiga jätkata teenuse pakkumist inimesele 

võimalikult kodulähedaselt. 

Peamised sotsiaalsete probleemide allikad on madalad palgad, alkoholism, puudega ja 

vähenenud töövõimega isikute suur arv, noorte lahkumine linnadesse, perevägivald, 

koolikohustuse mittetäitmine, elanikkonna vananemine, madal sündivus. Sotsiaalsete 

probleemide rõhuasetus on piirkonniti erinev.  

Jõgeva vald on valinud sotsiaaltöö korralduses kolm suunda: lastekaitse, sotsiaalteenused ja -

toetused.  

2.10.2 Lastekaitse 

Lastekaitse valdkonna peamisteks ülesanneteks on lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete 

järgimine kohaliku omavalitsuse arengukavas, valla eestkostel olevate laste osas eestkostja 

ülesannete täitmine ja seadmine, asendushoolduse korraldamine, sellekohaste lepingute 

sõlmimine, koostöö korraldamine asendushooldus teenuse osutajatega, lastekaitsealaste 

projektide ning ennetustegevuste algatamine ja läbiviimine, laste ja perede hoolekande 

komisjoni töö korraldamine, vajadusel laste kinnisesse asutusse paigutamise korraldamine, 

laste vanemate nõustamine, vanemate ja lastevaheliste vaidluste lahendamisele, vanemliku 
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hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine, 

füüsilisele eestkostjale määratud ülesannete täitmise toetamine.  

Peretöötaja peamised ülesanded on lapse turvalisuse jälgimine abi vajavas peres, pere 

juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel, lapse ja perekonna toetamine probleemide 

lahendamisel, kasutades erinevaid sotsiaaltöö meetodeid vastavalt probleemide olemusele, pere 

toetamine toimetulekut ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas, lastekaitse peaspetsialisti 

informeerimine peres toimuvatest muutustest, perele teenuste osutamine vastavalt sõlmitud 

teenuse osutamise lepingule ja hoolduskavale, lapse ja perekonna informeerimine, 

motiveerimine ja juhendamine teenuse võimalustest ja vajadusel nendes osalemisel toetamine, 

koostöö tegemine pere toimimiseks oluliste asutustega (meditsiiniasutused, lasteaed, kool jt). 

2.10.3 Sotsiaalteenused 

Teenuste valdkonna peamised ülesanded on valdkonna arengu planeerimine, sotsiaalabi 

vajajate vastuvõtt ja nõustamine, teenuse osutajatega suhtlemine, hinnapakkumiste võtmine, 

vallaeelarveliste teenuste määramise või sellest keeldumise otsuste vormistamine, teenuste 

taotlejate elukoha kontrollimine rahvastikuregistris, kodu- ja üldhooldusteenust vajavate 

inimeste vastuvõtt ja nõustamine, täisealisele isikule koduteenuse osutamine ja korraldamine, 

üldhooldusteenust vajavate inimestele teenuse osutamise korraldamine, tugiisikuteenuse, 

isikliku abistaja teenuse, lapsehoiuteenust ja muu vajaduspõhist sotsiaalteenust vajavate 

inimeste vastuvõtt ja nõustamine, eluruumi, varjupaiga, turvakodu, vältimatu sotsiaalabi ja 

sotsiaaltranspordi teenust vajavate inimeste vastuvõtt ja nõustamine, valla eestkostetavate 

eestkoste ülesannete täitmine ja eestkoste seadmine 

Piirkonna sotsiaalhooldustöötajad teenindavad valla 8 piirkonda. Töökorralduse eesmärgiks on 

tagada kodanikele esmane sotsiaalabi ja teavitus sotsiaalabi võimaluste kohta, kodanike 

abistamine sotsiaalabi või toetuste saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel, 

probleemsete perede külastamine, abi osutamine juhtumikorralduse ja/või jõustamise meetodil, 

toiduabi jagamine, sotsiaaltöö alase info kogumine ja vahendamine, koduteenuse korraldamine, 

sh kliendi hooldusvajaduse hindamine, isiku abistamine igapäevase toimetuleku tagamiseks ja 

isiku toimetuleku toetamine, toetavate tugiteenuste korraldamine ja osutamine, mis on 

juhtumipõhised ja vajadustest lähtuv (abi matuste korraldamise asjaajamisel, pesu pesemise 

korraldamisel jm), saatja teenus.  

2.10.4 Sotsiaaltoetused 

Toetuste valdkonna peamised ülesanded on toetuste valdkonna arengu planeerimine töö 

paremaks korraldamiseks, sotsiaalabi vajavate inimeste vastuvõtt ja nõustamine, isikute 

abistamine sotsiaalabi või toetuste saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel, 

toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtmine, andmete kontrollimine, toetuse määramise või 

sellest keeldumise otsustamine, toetuse väljamaksu vormistamine riigi sotsiaalandmeregistris 

ning raamatupidamisele ülekandmiseks esitamine, vallaeelarveliste toetuste taotluste vastu 

võtmine ja menetlemine, andmete kontrollimine isiku abivajaduse hindamine, toetuse 

määramise või sellest keeldumise otsuse tegemine, parkimiskaartide väljastamine, esmane 
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võlanõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri STAR pidamine, statistiliste 

aruannete koostamine ja esitamine elektrooniliselt S-veebi kaudu. 

Teenuskeskustes Tormas ja Palamusel töötab kokku 2 spetsialisti, kelle peamised ülesanded on 

sotsiaalabi vajavate inimeste vastuvõtt ja nõustamine.  

2.10.5 Koostööpartnerid 

Käesoleval hetkel on Jõgeva valla sotsiaalsüsteem korraldatud suures osas riikliku ja kohaliku 

omavalitsuse tasemel, kuid teatud määral ka era- ja mittetulundussektori tasemel. Viimase 

osakaal võiks olla suurem ja pidevas arengus. Kolmanda sektori partnerite tegevust on toetatud 

MTÜ-de toetusskeemi kaudu. Teenuste osutamiseks on sõlmitud koostöölepingud. 

Tabel 5. Jõgeva vallas sotsiaalteenuseid pakkuvad asutused ja organisatsioonid. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus. 

Jõgeva valla asutused, organisatsioonid Osutatavad teenused  

Siimusti Lastekeskus Metsatareke asenduskoduteenus, lapsehoiuteenus, laste 

turvakoduteenus 

SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja  sotsiaaleluase, kodutute öömaja, toetatud 

elamise teenus (SKA suunamisega 5+2), 

pesupesemine, transporditeenus, vältimatu 

sotsiaalabi osutamine, tasuline koduteenus, 

tasuline öömajateenus 

MTÜ Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda puuetega inimeste nõustamine ja teavitamine, 

ühisürituste korraldamine 

MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, 

võlanõustamisteenus, perelepitusteenus, 

psühholoogiline nõustamine,  

MTÜ Vooremaa TUGI (Jõgeva Toidupank) toiduabi kokku korjamine, ladustamine, 

hoidmine ja jagamine 

MTÜ Jõgevamaa Nõustajate Ühendus psühholoogiline nõustamine, perenõustamine, 

kriisiabi, seksuaalnõustamine, karjääri 

nõustamine, sotsiaalpedagoogiline nõustamine, 

eripedagoogiline-logopeediline nõustamine 

MTÜ Torma Valla Sotsiaalkeskus SKA suunamisega - igapäevaelu toetamise 

teenus ja kogukonnas elamise teenus 

Jõgevamaa Naiste Tugikeskus MTÜ naiste ja laste ajutine majutamine, kriisi ja 

juhtumipõhine nõustamine, psühholoogiline ja 

juriidiline nõustamine 

Vaimastvere Kooli õpilaskodu  vähekindlustatud ja probleemsetest peredest 

koolilaste hoid ja õpetamine 

Erasektori teenusepakkujad 
 

OÜ Vilga Trans sotsiaaltransporditeenus, sh ratastoolis kliendi 

transport 

MTÜ Jõgeva Linna Pensionäride Ühendus ühistegevuse korraldamine täisealistele 
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MTÜ Jõgevamaa Lasterikkad ühistegevuse korraldamine paljulapselistele 

peredele 

MTÜ Jõgevamaa Represseeritud ühistegevuse korraldamine represseeritutele 

Eluaseme võimaldamiseks vähekindlustatud isikutele on vallavalitsusel munitsipaalpinnad 

Kaareperes, Palamusel, Tõikveres, Tormas, Kärde Sotsiaalmajas ja Jõgeva linnas. 

Sotsiaalelupinnad on amortiseerunud ja vajavad renoveerimist. Esmajärgus tuleks 

investeeringud suunata Kärde ja Saduküla sotsiaalkorterite korrastamiseks. 

Jõgeva valla rahvastikusuundumused järgivad Eesti maapiirkondade üldisi trende. Valla 

rahvastik väheneb ja vananeb. Eakate inimeste suurenev osakaal kasvatab sotsiaalabi vajajate 

hulka.  

Eakate üldhooldekodu teenust pakuvad Jõgeva linnas OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar” ja 

SA Jõgeva Haigla, Kaarepere külas Kaarepere Pansionaat. Seadusjärgsete ülalpidajateta isikute 

hoolduse hoolekandeasutuses korraldab ja tasub vallavalitsus. Jõgeva valla sotsiaalteenuseid 

osutavad asutustest vajavad kaasajastamist Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar“, Jõgeva Linna 

Sotsiaalmaja ja Siimusti Lastekeskus Metsatareke. 

2.10.6 Tervishoid  

Esmatasandi tervishoiuteenust pakuvad Jõgeva valla elanikele 10 perearsti. SA Jõgeva Haigla 

osutab ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi, kus on vastuvõtud eriarstide ja eraarstide juurde. 

Haiglas on võimalik teha terviseuuringuid. SA Jõgeva Haigla osutab ka 

rehabilitatsiooniteenust. Selleks on moodustatud rehabilitatsiooni meeskond, kes koostab 

rehabilitatsiooniplaane. Haiglas töötab hooldusosakond ja elanikele pakutakse 

koduõendusteenust. Jõgeva haigla ruumides tegutseb ööpäevaringselt kiirabi. 

Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tasub arstiabi eest Jõgeva vald. Tervishoiu valdkonnas 

toetatakse perearsti-, pereõe- ja koduõendusteenust. Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse 

ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse Jõgeva Tervisekeskuse väljaarendamist koos 

filiaalidega, et oleks tagatud kvaliteetsed ja aastaringsed meditsiini- ja tugiteenused. Jõgeva 

vald toetab perearstiabi osutamise kestmist Jõgeva linnas ja maapiirkondades. Jätkub 

esmatasandi arstiabi toetamine perearstipunktide töö toimimiseks. 

Hambaravi teenust osutatakse Jõgeva linnas ja Palamusel ning Tormas. 

Jõgeva vallas tegutseb 6 apteeki. Lähim ööpäevaringselt avatud apteek asub Tartus. 

2.10.7 Tervisedendus 

Tervise edendamisele suunatud tegevust korraldab Jõgeva valla haridus- ja kultuuriosakond 

koostöös maakondliku tervisenõukoguga.  

2019. aasta prioriteediks on uue terviseprofiili koostamine, mille alusel on võimalik panna paika 

strateegiad (terviseprofiil võib olla rahatuse aluseks ka paljude teiste alade projektidele). Hetkel 

on koostöövõrgustik positiivselt suur ja koostöö võiks järgnevatel aastatel pigem võimenduda 

(tervist edendavad lasteaiad ja koolid, spordikeskused, MTÜ-d, KOV-id, eraisikud, ettevõtted). 
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Jõgeva vald jätkab osalemist erinevatel tervisekampaaniatel. Põhikampaaniateks on südamekuu 

tähistamine aprillis ning puu- ja köögiviljakampaania septembris-oktoobris.  

Info Tervise Arengu Instituudi kampaaniate ja jooksva info kohta edastatakse pidevalt valla 

allasutustele ning erinevate infokanalite kaudu.  

Probleemid 

Puudega ja vähenenud töövõimega isikute 

suur arv. 

Elanikkonna vähenemine. 

Eakate inimeste suurenev osakaal. 

Hariduslike ja arenguliste erivajadustega 

laste arv kasvab. 

Piirkonnas palju abivajajaid lapsi. 

Sotsiaalkeskuse puudumine (päevakeskus, 

eakad, puudega jne). 

Esimesel korrusel asuvate eluruumide 

puudus puuetega inimestele. 

Rahaliste ressursside nappus. 

Hooldusvajadus kasvab pidevalt, omaste 

hooldus. 

Teenuste pakkujaid on piirkonnas vähe. 

Taastusravi pikad järjekorrad. 

Juurdepääsetavuse kvaliteet avalikele 

asutustele on ebaühtlane. 

Sotsiaaltranspordi puudumine, sisse ostetud 

teenus kallis. 

Siimusti Lastekeskus Metsatareke Andruse 

hoone ei vasta peremudeli nõuetele, vajab 

renoveerimist. 

Elanike tervistkahjustav käitumine. 

Arengueeldused 

Kvalifitseeritud spetsialistide olemasolu 

ja toimiv koostöövõrgustik. 

Sotsiaalteenuste pakkujate 

mitmekesisus. 

Seeniortöö koordineerimine. 

Teenuste pakkujate vahel teenuste 

kombineerimine, arendamine, koostöö.  

Ennetustöö. 

Sotsiaalkorterid erinevates 

piirkondades. 

Piiri 4 hoone edasi arendamine 

teenuskeskuseks, suurendada 

pakutavate teenuste hulka. 

Päevakeskuse rajamine kesklinna. 

Ruumiprogrammi kaardistamine kogu 

valla territooriumil. 

 

Piirkondades on sotsiaaltöötajate vastuvõtupunktid eesmärgiga jätkata teenuse pakkumist 

inimesele võimalikult kodulähedaselt. Käesoleval hetkel on Jõgeva valla sotsiaalsüsteem 

korraldatud suures osas riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasemel, kuid teatud määral ka era- ja 

mittetulundussektori tasemel. Viimase osakaal võiks olla suurem ja pidevas arengus. 
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Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse Jõgeva 

Tervisekeskuse väljaarendamist koos filiaalidega, et oleks tagatud kvaliteetsed ja aastaringsed 

meditsiini- ja tugiteenused. 

Tervise edendamisele suunatud tegevuste korraldamiseks on 2019. aasta prioriteediks uue 

terviseprofiili koostamine, mille alusel on võimalik panna paika strateegiad.  

Eakatele suunatud tegevused vajavad omavalitsuse tasandil koordineerimist. Kuna päevakorral 

on multifunktsionaalse eakate päevakeskuse rajamine Jõgeva linna, siis eelnevalt on vajalik 

ruumiprogrammi kaardistamine kogu valla territooriumil. 
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2.11 Korrakaitse ja turvalisus 

Jõgeva vallas tagab turvalisuse Jõgeva politseijaoskond ja Lõuna Päästekeskuse Jõgeva 

Päästekomando. Vallal on oma vabatahtlik päästekomando Palamuse Pritsumehed, mis allub 

struktuuriliselt Lõuna Päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonnale. Jõgeva vallas tegutsevad 

Kaitseliidu Jõgeva maleva Torma üksikkompanii ja Jõgeva malevkond ning Naiskodukaitse 

Jõgeva ringkonna Järvemäe, Jõgeva, Torma ja Pedja jaoskonnad. Kuremaal tegutseb 

mittetulundusühing Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste, mis viib läbi veeohutuse, vetelpääste jm 

temaatilisi üritusi ning arendab mere- ja järvepääste tegevust ja kala- ning veeturismi. 

Turvalisemaks saab valda muuta naabrivalve sisseseadmise ja alevike ning suuremate külade 

parema valgustamisega ja turvakaamerate paigaldamisega suurematesse keskustesse. 

Turvakaameratega on varustatud Jõgeva kesklinn, Palamuse alevik osaliselt ja mõned valla 

asutused.  

Vallas on mitmeid kasutusest väljas olevaid tühjalt seisvaid hooneid, mis rikuvad üldmuljet ja 

on ohtlikud. Vallavalitsus peab oluliseks ohtlike ja kasutusest väljas olevate hoonete 

lammutamist turvalisuse tagamiseks. 

Kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks on Jõgeva vallas moodustatud 

kriisikomisjon. Omavalitsuse roll kriisireguleerimisel on: 

• hädaolukordade lahendamise juhtimine oma vastutusalas, selleks vastavate 

tegevuskavade koostamine; 

• omavalitsusüksuses paiknevate kriisireguleerimis alaste ressursside kohta käiva 

informatsiooni koostamine, korrastamine ja omamine; 

• elanike teavitussüsteemi väljatöötamine ja töökorda seadmine;  

• kriisireguleerimise alaste koolituste, seminaride, infovoldikute ja teabepäevade 

korraldamine; 

• kriisireguleerimis õppuse korraldamine. 

Jõgeva Vallavalitsuses töötab väärteomenetleja, kelle ülesanne on valla haldusterritooriumil 

järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning 

osalemine avaliku korra tagamisel.  

Probleemid 

Vabatahtlike organisatsioonide päästetööks 

vajalik tehnika amortiseerunud. 

Tuletõrje veevõtukohtade vähesus.  

Lagunevad hooned ja valgustamata tänavad 

soosivad vandalismi ja vargusi. 

Halvas seisus küttekolded ja elektrisüsteemid. 

Arengueeldused 

Turvaline elukeskkond. 

Hea koostöö erinevate ühenduste vahel. 

 

Jõgeva vallas tagab turvalisuse Jõgeva politseijaoskond ja Lõuna Päästekeskuse Jõgeva 

Päästekomando. Turvakaameratega on varustatud Jõgeva kesklinn, Palamuse alevik osaliselt ja 

mõned valla asutused. Turvalise suurendamiseks on vajalik alevike ning suuremate külade 

parem valgustamine ja turvakaamerate paigaldamine suurematesse keskustesse.  
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Vallas on mitmeid kasutusest väljas olevaid tühjalt seisvaid hooneid, mis rikuvad üldmuljet ja 

on ohtlikud. Valla üldilme parandamiseks on vajalik koostada analüüs ja teha andmete korje 

hoonete omandi ja seisukorra kohta ning alustada vanade ja kasutuskõlbmatute hoonete 

lammutamisega.   
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3 JÕGEVA VALLA SWOT  
Tugevused Nõrkused 

• Hea asukoht, kaunis ja mitmekesine loodus, 

keskkonnasõbralik ja turvaline elukeskkond; 

• Tugev ajaloolis- kultuuriline taust, tuntud 

külastuskohad ja vaatamisväärsused, 

traditsioonilised üritused ja sündmused, 

kultuuriline mitmekesisus, piirkondade 

omanäolisus;  

• Teenuste mitmekesisus; 

• Avaliku halduse hea tase, kvalifitseeritud 

spetsialistide olemasolu; 

• Head sportimisvõimalused- terviserajad, ujula; 

• Erineva astme haridusasutuste hea tase- 

kogemuste ja vajaliku kvalifikatsiooniga 

pedagoogid; 

• Piirkonna elanikud on aktiivsed ja teotahtelised; 

• Reisirongiliiklus; 

• Maavarad ja viljakas põllumaa; 

• Heal tasemel teedevõrk; 

• Investeerimisvõimeliste vee-ettevõtete 

olemasolu; 

 

 

• Puudub ühtne kontseptsioon, halb maine, nõrk 

mainekujundus; 

• Elanike arvu pidev vähenemine, suur eakate 

osakaal, abivajajate arvu kasv, sotsiaalkulude 

suurenemine valla eelarves; 

• Erivajadustega ja tugiteenuseid vajavate laste 

suur osakaal; 

• Kvalifitseeritud tööjõu puudus, tasuvate 

töökohtade puudus kohapeal, kaugtöökohtade 

puudumine; 

• Ettevõtluseks sobivat vaba äri- ja tootmismaad 

vähe; 

• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid kohati halvas 

olukorras, teenuse hind piirkonniti erinev ja 

väga kallis; 

• Avariirohkete rajatiste olemasolu;  

• Üüripindade puudus- nii eluasemeks kui 

ettevõtlusega tegelemiseks; 

• Ühistranspordi logistilise sidususe puudumine; 

vallasisese liikumise piiratus, ebapiisav 

bussiühendus suuremate keskustega (Tartu);  

• Valla tulubaas ei võimalda vajalike 

investeeringute rahastamist; 

Võimalused Ohud 

• Lähedus Tartu linnale; 

• Piirkonna maine ja oma näo kujundamine – 

toetumine piirkondlikule kultuurilisele 

identiteedile; 

• Sisuturunduse arendamine; 

• Kultuuripärandi kaardistamine, turismi ja 

puhkemajanduse arendamine, sisukate vaba aja 

võimaluste loomine ja külastuskeskkonna 

arendamine; 

• Elamukruntide soodustingimustel pakkumine; 

• Kvaliteetne ja kiire internetiühendus, kaugtöö 

võimalused, kaugtöökohtade loomine 

teenuskeskustesse; 

• Rahvastiku vähenemine ja vananemine, 

tööealiste inimeste puudus; 

• Koondumine suurtesse keskustesse, 

ääremaastumine; 

• Väikeste piirkondadega mittearvestamine; 

• Nõrk riiklik regionaalpoliitika; 

• Senised aktiivsed vabatahtlikud eestvedajad 

väsivad ja tüdinevad; 

• Traditsioonide ja traditsiooniliste ürituste 

hääbumine; 

• Tugiteenuste osutajate puudus 

maapiirkondades; 

• Sotsiaalvaldkonna teenuste pakkujate huvi 

puudumine, lõppemine; 
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• Tehnoloogia areng ja sellel põhjal e-teenuste 

arendamine; 

• Töötleva tööstuse arendamine piirkonnas; 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine; 

• Energiasäästlikud lahendused nii korterelamutele 

kui KOV- hoonetele; 

• Koostöö kutse- ja kõrgkoolide ning asutuste ja 

teadusasutustega nt Eesti Taimekasvatuse 

Instituudiga; 

• Rahvusvahelised ja siseriiklikud 

koostööpartnerid;  

• Vooremaa Geopark. 

• Maakonnakeskuste rolli vähenemine; 

• Toetusvõimaluste mitte kasutamine. 
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4 EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

4.1 Jõgeva valla visioon 

Jõgeva vald on turvalise elukeskkonna, soodsa ettevõtluskliima ja aktiivse elanikkonnaga tugev 

omavalitsus, kus elanikele on tagatud kvaliteetsed teenused ja külastajatele atraktiivsed 

külastusobjektid. 

Selle saavutamiseks seatud eesmärgid ja tegevused on toodud lähtuvalt hetkeolukorra 

analüüsist ning ühinemislepingus seatud eesmärkidest. 

4.2 Tegevusvaldkondade arengusuunad ja eesmärgid 

Jõgeva valla arengute planeerimisel tuleb arvestada ennekõike maapiirkondadele omase 

rahvastikuprognoosiga - elanikkond väheneb ja vananeb ning avalikele teenuste kvaliteedi 

hoidmine soovitud tasemel nõuab valdkondlikke majandusanalüüse ja läbimõeldud ruumikava.  

Jõgeva valla arenguvõimalus on tugeva keskuse ja tagamaa hoidmine ning välja arendamine. 

See eeldab oskuslikku investeeringute suunamist ja tõhusat omavalitsuste ülest koostööd 

keskuse ja hajaasustusega piirkondade vaheliste ühenduste arendamisel. Jõgeva linn ei ole 

pelgalt valla keskus, vaid märkimisväärse riigiteenuste hulgaga maakonnakeskus.  

Kolmandik Jõgeva valla territooriumist asub Tartu linna toimepiirkonnas. Valla ülesanne on 

suurendada Lõuna-Eesti keskuse positiivset mõju valla tööjõuprobleemide lahendamisel soodsa 

elukeskkonna, kaasajastatud haridusvõrgu ja kiirete ühenduste kaudu. 

 

4.2.1 Juhtimine, mainekujundus ja rahvusvahelised suhted 
Juhtimisse on kaasatud kogukond läbi kogukonnakogu ning rahvusvahelised suhted rikastavad 

Jõgeva valla võimalusi osaleda Euroopa Liidu poolt finantseeritud arendusprojektides. 

Saavutatud on valla järjepidev ja jätkusuutlik areng ja valla juhtimine on läbipaistev, mis tagab 

kõrge haldussuutlikkuse. 

 

Arengusuund: Jõgeva vald on uuendusmeelne omavalitsus ja asjatundlik koostööpartner.  

 

Eesmärgid: 

1. Kaasaegne töökeskkond ja kompetentsed ametnikud. 

2. Valla hea maine.  

3. Jõgeva vald on hinnatud koostööpartner. 

 

Eesmärk Mõõdik Kontrolli 

allikas 

Algtase 

2018 

Sihttase Märkused 

1 

Renoveeritud ruumid  KOV 53% 100% Remonti vajav pind 

kokku 2135 m², kokku 

on pinda 4020 m2. 

Osalus koolitustel KOV 90% 100% Ametialane täiendamine 

kalendriaasta jooksul. 

Kaasava eelarve 

hääletusest osavõtnute 

arv 

KOV 453 Sihiks 

kasv 

Kaasava juhtimise 

näitaja. 



Jõgeva valla arengukava 2018-2028 

52 

2 

Elanikkonna rahulolu KOV  70% Küsitlus viiakse läbi iga 

kahe aasta järel. 

Hinnatakse rahulolu 

elukeskkonna ja avalike 

teenustega. Sihttase 

näitab, kui palju 

küsitlusel osalenud 

elanikest on rahul või 

pigem rahul. 

Positiivsete kajastuste arv KOV 150 Sihiks 

kasv 

Kajastused Jõgeva valla 

kohta meedias v.a valla 

leht. 

Külastajate rahulolu 

küsitlus Jõgeva valla 

külastusega seoses  

TIK, 

Kuremaa 

TAK 

 70% Küsitlus on iga-aastane. 

Sihttase näitab, kui palju 

küsitlusel osalenutest on 

rahul või pigem rahul. 

3 
Sõlmitud 

koostöölepingud 

KOV 15 Sihiks 

kasv 

Rahvusvahelised ja 

valdkondlikud lepped. 

Muudetud Jõgeva Vallavolikogu 10.10.2019 määrusega nr 98. 

4.2.2 Haridus ja noorsootöö 
Arengusuund: Jõgeva vald on korrastatud kodulähedase haridustaristuga õppijaid ja noori 

väärtustav omavalitsus. 

 

Eesmärgid: 

1. Tagatud on jätkusuutlik elukohalähedane alus-, üld- ja huviharidus. 

2. Kaasajastatud õppe- ja kasvukeskkond.  

3. Noorte huvisid arvestav noorsootöö ja toimivad noortekeskused. 

 

Eesmärk Mõõdik Kontrolli 

allikas 

Algtase 

2018 

Sihttase Märkused 

1 

Elanike rahulolu 

haridusasutuste tööga 

Küsitlus, 

haridus-

asutused 

90% 95% Tase näitab kui palju 

küsitlusel osalenud 

lapsevanematest on rahul 

või pigem rahul. 

Tugiteenuste  

kättesaadavus 

KOV, 

haridus-

asutused 

80% 100% Tugiteenused on tagatud 

kõigile abivajajatele. 

Huvitegevustes ja 

huvihariduses osalejate 

osakaal 

KOV 68% 75% Tase näitab % õpilaste 

koguarvust. 

Lasteaiakohtade 

kättesaadavus 

KOV 99%  100% Lapsele saab lasteaia 

koha mõistliku 

etteteatamise ajaga. 

2 

Täielikult renoveeritud 

haridusasutuste hooned 

KOV 30% 70% Haridusasutused asuvad 

18 hoones. Renoveerimist 

vajavaid on 13. 

Täielikult kaasajastatud 

haridusasutuste õuealad 

ja spordirajatised 

KOV 20% 60% Kaasajastamist vajavaid 

õuealasid ja spordirajatisi 

on 17-st 14.   
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3 

Noortekeskuste 

külastatavus 

KOV 14 168 Sihiks 

taseme 

hoidmine 

Valla noorte arv on 

langustrendis. 

Noorsootöö kvaliteedi 

parandamiseks sama 

algtaseme juures tuleks 

suurendada 

noorsootöötajate arvu.  

Noorsootöö 

rahuloluküsitlus 

KOV  80% Küsitlus viiakse läbi iga 

kahe aasta järel. Tase 

näitab % küsitlusel 

osalenutest, kes on  

teenusega rahul.  

Noortevolikogu aktiivsus 

(kooskäimiste arv) 

KOV 10 12 Tase näitab kooskäimiste 

arvu aastas.  
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4.2.3 Kultuur ja sport 
Arengusuund: Rikkaliku kultuuripärandiga traditsioone hoidev vald. Jõgeva vald soodustab 

noorte ja täiskasvanute spordiharjumuse kujundamist. 

 

Eesmärgid: 

1. Korrastatud külastuskeskkond ja kultuuriasutused. 

2. Väärtustatud traditsioonid ja mitmekesised kultuurisündmused. 

3. Mitmekülgsed spordi- ja vaba aja veetmise võimalused. 

 

Eesmärk Mõõdik Kontrolli 

allikas 

Algtase 

2018 

Sihttase Märkused 

1 

Renoveeritud hoonete ja 

rajatiste arv 

KOV 35% 65% Kokku vajab 

renoveerimist 29 objekti 

(kultuuri-, spordi- ja 

külastusobjektid). 

2 

Kultuuriteenuste 

kättesaadavuse küsitlus 

KOV 72% 90% Tase näitab % küsitlusel 

osalenutest, kes on  

teenusega rahul.  

Piirkonna külastatavus TIK 1587 

 

Sihiks 

kasv 

sh 2018. a oli 

külastajatest 1144 

eestlast ja 443 mujalt. 

Aktiivsed vabaühendused KOV 45 koostöö 

hoidmine 

ja taseme 

tõstmine 

Väärtuseks on koostöö 

(sündmuste korraldamine 

ja tegevuste ellu viimine) 

ja ühenduste taseme 

tõstmine. 

Aktiivsed 

rahvakultuurikollektiivid 

KOV 37 koostöö 

hoidmine 

ja taseme 

tõstmine 

Väärtuseks on koostöö ja 

kollektiivide taseme 

tõstmine. 

3 

Korrastatud 

mänguväljakute arv 

KOV 10% 60% Renoveerimist vajavaid 

avalikke mänguväljakuid 

on vallas 14. Sihiks kasv. 
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Aktiivsed spordiklubid KOV 33 koostöö 

hoidmine 

ja taseme 

tõstmine 

Väärtuseks on koostöö ja 

klubide taseme tõstmine. 
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4.2.4 Ettevõtlus  
Arengusuund: Jõgeva vallas on  toimiv ettevõtjate koostöövõrgustik ja kohaliku ettevõtja 

vajadustest lähtuv taristu. 

 

Eesmärgid: 

1. Jõgeva vald on atraktiivne ettevõtluspiirkond.  

 

Eesmärk Mõõdik Kontrolli 

allikas 

Algtase 

2018 

Sihttase Märkused 

1 

Ettevõtlusaktiivsus, sh 

tegutsevate ettevõtete arv 

100 elaniku kohta 

KOV 13 Sihiks 

kasv 

 

Ettevõtete arv KOV 1836 Sihiks 

taseme 

hoidmine 

Sealhulgas AS-25, OÜ-

1031, FIE-513, MTÜ-

244, SA-7, TÜ-3, TUL- 

9, UÜ-4 

Uute ettevõtete arv KOV 88 Sihiks 

kasv 
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4.2.5 Tehniline taristu 
Arengusuund: Jõgeva vallas on kaasaja nõuetele vastav taristu ja mugavad elamispaigad.  

 

Eesmärgid: 

1. Kaasajastatud ÜVK ja jäätmekäitlustaristu.  

2. Korrastatud teed ja tänavad.  

3. Kaasajastatud ja energiasäästlikud eluasemed. 

 

Eesmärk Mõõdik Kontrolli 

allikas 

Algtase 

2018 

Sihttase Märkused 

1 

Konkurentsivõimelise 

hinnaga vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse 

pakkumine  

KOV 0  Vallas asulates pakutava 

teenuse hinnavahe 

vähenemine %.  

Ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniga 

kaetud alas liitumis-

võimaluste tagamine 

KOV 83% 95%  

Keskkonnanõuete 

mittetäitmine 

reoveekäitluses 

hajaasustuses 

KOV 0  Kaardistamisel. 
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2 

Eelsorteeritud jäätmete 

kogumispunktide arv 

KOV 6 Sihiks 

taseme 

hoidmine 

 

Korraldatud 

jäätmeveoga liitunute 

arv 

KOV 2568 Sihiks 

kasv 

 

Renoveeritud ja rajatud 

teede ja tänavate 

osatähtsus kogu teede- 

ja tänavate võrgust 

KOV 60% 85% Renoveerimist vajavaid 

teid ja tänavaid on kokku 

165 km (40% kogu teede 

võrgust). 

Rekonstrueeritud ja 

uued tänava-

valgustuspunktid 

KOV 20% 70% Kokku on vallas ca 1600 

tänavavalgustuspunkti. 

Tolmuvabaks muudetud 

teede arv 

KOV 5 km 100 km Sihttase 10 km aastas, 

kokku vajab tolmuvabaks 

muutmist ca 150 km 

vallateid. 

Kergliiklusteede pikkus KOV 26,8 km 35 km Arenguvajadus 35 km, 

kokku võiks vallas olla 

56,8 km kergliiklusteid 

3 

Kasutusea ületanud ja 

avariirohkete rajatiste 

olemasolu 

KOV täpsus-

tamisel 

 Kaardistamisel. 

Parendatud ja 

renoveeritud 

energiasäästlike 

objektide arv 

KOV täpsus-

tamisel 
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4.2.6 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
Arengusuund: Jõgeva vald kannab oma kodanike eest hoolt tänapäevasel moel elukaare vältel. 

 

Eesmärgid: 

1. Renoveeritud hoolekandeasutused.  

2. Tagatud on elanikkonna sotsiaalne kaitse. 

3. Tervist toetav elukeskkond. 

 

Eesmärk Mõõdik Kontrolli 

allikas 

Algtase 

2018 

Sihttase Märkused 

1 

Korrastatud asutuste arv KOV 35% 100% 11 objekti/hoonet kokku. 

Korras on nendest 3. 

Kasusaajate hulk KOV 121/38 

 

 

165/70 Hoolekandeasutustes 

kokku valla 

elanikke/valla asutustes 

kokku. 

2 

Klientide rahulolu 

uuring 

KOV  75% Küsitlus viiakse 

läbi 2019. aasta 

sügisel 
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Lisandunud teenuste arv KOV 11 Sihiks 

kasv 

 

3 

Sihtgrupile suunatud 

erinevatest üritustest 

osavõtjate arv 

KOV 500 Sihiks 

kasv 

 

Terviseradade arv KOV 6 Sihiks 

kasv ja 

arenda-

mine 

Kuremaa terviserajad ja 

liikumisrajad ümber 

Kuremaa järve, 

Virtuse Terviserada, 

Ehavere, Siimusti ja  

Aruküla liikumisrajad.  

Rahvatervist edendav 

tegevus 

KOV 8 Sihiks 

taseme 

hoidmine 

Lastele suunatud 

üritused 4. 

Täiskasvanutele ja 

eakatele suunatud 

üritused 4.  
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4.2.7 Korrakaitse ja turvalisus 
Arengusuund: Jõgeva vald tagab turvalise elukeskkonna koostöös kogukondade ja kolmanda 

sektoriga. 

 

Eesmärgid: 

1. Turvaline vald. 

 

Eesmärk Mõõdik Kontrolli 

allikas 

Algtase 

2018 

Sihttase Märkused 

1 

Videovalvesüsteemide 

arv 

KOV 13 16 Jõgeva Kultuurikeskus, 

Virtuse spordihoone koos 

staadioniga, Jõgeva 

bussijaam, Jõgeva 

kesklinn, Jõgevamaa 

Gümnaasium, Jõgeva 

Põhikool, Jõgeva 

Linnaraamatukogu, 

Jõgeva Lasteaaed 

Rohutirts, Jõgeva 

Lasteaed Karikakar,  

Palamuse teenuskeskus, 

Palamuse Lasteaed, 

Palamuse Gümnaasium, 

Palamuse muuseum. 

Naabrivalvega liitunud 

piirkonnad 

KOV 4 6 Torma 2, Jõgeva linn ja 

Siimusti.  
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Vabatahtlike 

komandode/kaasatud 

vabatahtlike arv 

KOV 3/38  Pääste/Palamuse 

Pritsumeeste 

liikmeid 38, sh 22 

omavad õigust teha 

päästetöid, 

abipolitseinikud, 

Kaitseliit. Sihiks kasv. 

Muudetud Jõgeva Vallavolikogu 10.10.2019 määrusega nr 98. 

 



 

 

4.3 Strateegiakaart 
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5 ARENGUKAVA TÄITMINE JA ÜLE VAATAMINE 

Jõgeva valla arengukava kehtestab Jõgeva vallavolikogu ja praktilist elluviimist korraldab 

Jõgeva vallavalitsus. Arengukava tegevuskavas on määratletud valla lähiaastate prioriteetsed 

tegevused, mille elluviimist korraldab vallavalitsus ning mida osaliselt või täiel määral 

rahastatakse vallaeelarvest. Lisaks vallaeelarvele, arvestatakse tegevuskava täiendavate 

finantseerimisallikatena ka mitmesuguseid finantstoetusi ning struktuurifondide vahendite 

kaasamist.  

Arengukava vaadatakse üle ja ajakohastatakse igal aastal. Arengukava üle vaatamise käigus 

hinnatakse mõõdikutele tuginedes selle elluviimise edukust ja tegevuskava täitmist, vajadusel 

täpsustades seatud eesmärke ja ülesandeid ning viiakse sisse muudatused valla tegevuskavas. 


