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SISSEJUHATUS 

Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava on strateegiline dokument, mis määrab valdkonna 

arengu põhisuunad aastateks 2021-2028. Arengukava koostamise eesmärgiks on soodustada 

spordiga  tegelevate organisatsioonide koostööd, tõsta spordi-ja liikumistegevuse kvaliteeti. 

Sport ja liikumisharrastused on igapäeva elu lahutamatud osad. Arengukavas kirjeldatakse, 

millised on võimalused sporditegemise laiendamiseks, elanikkonna kaasamiseks kehalistesse 

tegevustesse ja üldise spordikvaliteedi tõstmiseks. 

Järjest olulisemaks muutub sportimis- ning liikumisvõimaluste arendamine väiksemates 

piirkondades, mõjutades seeläbi elanike piirkonda jäämist või sealt lahkumist. Mida 

atraktiivsem ja võimaluste rohkem on piirkond, seda enam soovitakse seal elada. Samuti on 

võimalik luua läbi spordi ja liikumisharrastuse erinevaid kuvandeid kohalike elanike heaolu ja 

elukvaliteedi kohta. Mida sportlikumad ning aktiivsemad inimesed vallas elavad, seda tervem 

ja tugevam on kogukond. 

Sportliku eluviisi soodustamine, tunnustamine ja propageerimine  on valla prioriteet, mille läbi 

väärtustatakse inimese tervist kui meie tähtsamat ressurssi. 

Käesoleva arengukava keskseks eesmärgiks on sporditegemise võimaluste parandamine, 

eelkõige elukoha lähedaste spordirajatiste arendamise kaudu, elanikkonna suurem kaasamine 

liikumisse, kehalistesse tegevustesse ja sporditegevuse kvaliteedi tõstmine. 
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1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 

1.1 Arengukava koostamise lähtekohad ning elluviimise eeldused 

Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava käsitleb spordi hetkeseisu, tulevikueesmärke ja 

tegevusi eesmärkide saavutamiseks. 

Eesmärgid ja tegevused lähtuvad Jõgeva valla vajadustest üldisemalt ning ei piirdu vaid 

kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannetega. Arengukava elluviimise eeldusi ei 

ole analüüsitud, lähtutakse iga-aastasest valla eelarvestrateegiast ja  eelarvest. 

Arengukava koostamisse kaasati  spordi- ja liikumisvaldkonnas tegutsevaid organisatsioone ja 

üksikisikuid. 

1.2 Arengukava elluviijad 

Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava elluviijateks on valla sporditegevuste korraldamisega 

seotud või sporditeenust osutavad organisatsioonid ja üksikisikud. Arengukava koordinaatoriks 

on Jõgeva valla spordi- ja terviseedendamise nõunik.   
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2 JÕGEVA VALD, HETKEOLUKORD 

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. Jõgeva linn on 

Jõgeva valla keskuseks, teenuskeskused paiknevad Palamuse ja Torma alevikus. 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. 

Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 01.01.2020 Jõgeva vallas 13 444 elanikku. Jõgeva 

valla rahvaarv on viimaste aastate jooksul püsivalt vähenenud. Viimase viie aasta jooksul on 

elanike arv vähenenud 1010 inimese võrra, mis on seitse protsenti (7%) valla elanikkonnast. 

Koos Jõgeva valla spordivaldkonna arengukavaga on valmimas Jõgeva valla terviseprofiil. 

Arengukava ja terviseprofiil täiendavad teineteist ning nende lähteülesanded on paljuski 

kattuvad, järgides inimeste tervist ja heaolu läbi liikumisharrastuse. 

Arvestades vähenevat rahvaarvu, on suurimaks väljakutseks spordielu mitmekesistamine kogu 

vallas ning koostöö suurendamine erinevate spordiorganisatsioonide vahel. Mitmeid piirkonnas 

toimuvaid üritusi toetatakse Jõgeva valla, MTÜ-de ja erasektori koostöös. 

2.1 Jõgeva valla liikumisharrastuse ja spordi hetkeolukorra kirjeldus ja 

analüüs 

Arengukava hetkeolukorra kirjeldamisel kasutati Jõgeva valla spordiharrastuse kohta 

kättesaadavaid statistilisi andmeid ning spordivaldkonna spetsialistide hinnanguid.  

Uuringuid ja küsitlusi antud valdkonnas tehtud ei ole ning seetõttu on tulemused elanikkonna 

liikumis- ja sportimisharrastuste kohta üldistavad. 

Jõgeva vallas on heal tasemel laste ja noorte sporditegevus. Hea tase on saavutatud koostöös 

spordiklubidega, Jõgevamaa Spordiliidu Kalju ja Jõgeva Valla Spordikooliga.  

Kõige enam oleks vaja spordi- ja liikumisharrastuse küsitlusi ja uuringuid vanusegrupi 20–40, 

kohta, kuna nende tegevustest puudub selge ülevaade. Nooremad kui 20 on üldjuhul spordi- ja 

liikumisharrastusega hõivatud koolides ja erinevates spordiklubides. Vanusegrupp üle 40 

eluaasta on tegev Jõgevamaa Spordiveteranide Klubis, kus saab harrastada paljusid erinevaid 

spordialasid. Samuti on märgata vanuses 40+ suurenevat huvi liikumisharrastuse ja 

huvitegevuse vastu üksikisiku baasil.  

Järjest enam pikenevad vahemaad kodu ja töökoha vahel, mis tingib olukorra, et 

treenimisvõimalusi soovitakse leida kodukohas või võimalikult kodu lähedal, et mitte 

täiendavat aega kulutada sõitude peale.  
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Kui Jõgeva linnas on võimalik leida täiskasvanutele erinevaid treenimisvõimalusi, siis paraku 

maapiirkondades on neid võimalusi kasinamalt. Tavaliselt on eestvedajateks kohalikud 

aktivistid, kellel küll puudub tihti treeneri kutsetunnistus, kuid kes täiendavad oma teadmisi 

kursustel. Samas on treenimiseks ka piirkondades olemas korralikud spordisaalid ja -väljakud, 

mis võimaldaksid ka spetsiifilisemaid treeninguid läbi viia ning piirkondlikku sporti arendada. 

Ujumisõpetust peab oluliseks nii riik kui ka vallavalitsus. Seega on vald pakkunud välja 

võimaluse käia Kuremaa ujulas ujumas tasuta bussidega üle valla. Lapsed kasutavad ujumise 

õppeks lisaks Kuremaa Ujulale ka Palamuse lasteaia tõstetava põhjaga basseini. 

Jõgeva valla üheks väljakutseks on spordielu mitmekesistamine. Omavalitsuse ülesandeks on 

luua tingimused ja eeldused spordiharrastuse edendamiseks, sealt edasi on suur roll 

spordiorganisatsioonidel, kes ühendavad inimesi spordiga läbi erinevate tegevuste. 

Lahendused: 

 Kaasata inimesi vanuses 20–40 rohkem spordiga tegelema ning mõtlema tervise peale 

erinevate partnerite koostöös.  

 Pakkuda piirkondades laialdasemaid treeninguvõimalusi ja erinevaid 

treeningumooduseid. 

 Tervisliku eluviisi väärtustamine ja selleks vajalike meetmete rakendamine. 
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3 SPORDIKORRALDUS 

3.1 Piirkondade sporditegevus 

Jõgeva vallas kehtib alates 20.02.2018 „Spordi toetamise kord Jõgeva vallas“, mille alusel on 

võimalik valla eelarvest taotleda toetust spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks 

taotlemise aastale järgneval aastal. Toetust võivad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. 

Piirkondade spordiürituste toetamisel lähtutakse kohalikest traditsioonidest ja eripäradest ning 

ürituse tähtsusest nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasemel.  

Piirkondades arendavad sporditegevust spordijuhid või mittetulundusühingud, kes tegelevad 

kohaliku spordielu edendamisega. 

Piirkondades harrastatavate spordialade valik on väga lai ja mitmekesine. Enim harrastatavad 

spordialad on jalgpall, saalihoki, kergejõustik, võrkpall, korvpall, kettagolf, petank, kabe, tennis 

jne. Kõige rohkem harrastajaid on vanuses kuni 20 ja 40+ ning kõige vähem vanusegrupis 20–

40. Vaatamata alade rohkusele on need jäänud kohakeskseteks, mida on suuresti mõjutanud 

juhendajate olemasolu piirkonnas, nt Tormas korvpall ja võrkpall, Vaimastveres jalgpall, 

Jõgeval kergejõustik, saalihoki, maadlus jne.  

Pidevalt suureneb koostöö erinevate piirkondade spordiklubide ja eestvedajate vahel, mis 

elavdab valla üldist spordiürituste korraldamise taset ning kaasab rohkem harrastajaid. Samuti 

annab see võimaluse laiendada piirkondlikku sporti ühtlaselt üle kogu valla.  

Koostamisel on ühtne spordikalender, kust oleks võimalik kõigil huvilistel saada ülevaade valla 

spordielus toimuvast ning mille põhjal on võimalik ka uusi üritusi paika panna. 

Vallas toimuvad traditsioonilised spordiüritused on: 

 Felix Adrati mälestusturniir jalgpallis  

 Jõgeva kabeturniir 

 Jõgeva Rattaralli 

 Motovõistlus „Supikross“ 

 Lauri Ausi mälestussõit 

 O. Erimaa, R. Koka ja Ü. Kaha mälestusvõistlused kergejõustikus 

 Palamuse maanteejooks 

 Pargijooksu seeriavõistlus 

 Paunvere rammumees 

 Saalihoki Jõgeva karikas 

 Tootsi Kivi 

 Vooremaa poolmaraton 

 Jõgeva Jõulujooks 

 Viie silla jooks 

 Vilma Mõtte mälestusturniir võrkpallis 

 Kevadturniir korvpallis 

 Valla Volle 
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Lahendused: 

 Piirkondlike spordi ja traditsiooniliste ürituste arendamine; 

 Harrastajate vanuses 20–40 suurem kaasamine liikumisharrastusse ja sporditegevusse; 

 Kohalikele eestvedajatele treeningtegevuse alustamiseks võimaluste (koolitused, 

treenerilitsentsi tegemine, ruumide kasutus jne) loomine; 

 Erinevate alade tipptegijate kaasamine sporditegevusse motivatsiooni ja eeskuju 

loomiseks (kuvand, info jagamine jne). 

3.2 Koolisport 

Rahvastikuregistri 15. septembri 2020. aasta andmetel elas Jõgeva vallas 2589 noort vanuses 

7–26 eluaastat. 

Tabel 1. Jõgeva valla noorte arv vanusegruppide kaupa. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

Vanusegrupp 7-11 12-16 17-19 20-26 

Noorte arv 546 683 410 950 

 

Tabel 2. Kõige suurema noorte arvuga asulad. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

Asula  7-19 20-26 7-26 

Jõgeva linn 601 348 949 

Siimusti alevik 90 48 138 

Palamuse alevik 63 25 88 

Jõgeva alevik 45 41 86 

Luua küla 51 20 71 

Torma alevik 36 31 67 

Laiuse alevik 43 23 66 

Sadala alevik 41 20 61 

Kuremaa alevik 28 14 42 

Kaarepere küla 26 16 42 

Vaimastvere küla 28 12 40 

 

Jõgeva valla koolisporti koordineerib Jõgevamaa Spordiliit Kalju koostöös kehalise kasvatuse 

õpetajatega. Koolisisesed võistlused ja üritused jäävad pigem kehalise kasvatuse õpetajate 

korraldada ja organiseerida.  
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Koolispordi kalendris on aastas üle 50 erineva ürituse ja võistluse. Jõgeva valla koolinoored 

osalevad iga-aastaselt võistlusel „TV10 Olümpiastarti“, Eesti Koolispordiliidu võistlustel 

kergejõustikus, jooksukrossidel, teatevõistlusel „Tähelepanu, start“, „Bumerang“ jne.  

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 toetust. Kehalise 

kasvatuse õpetajad tegutsevad koolispordi edendamisel peamiselt oma initsiatiivil ning nende 

tegevus ei ole tihtipeale toetatud juhtkonna poolt, nt ei soosita tundidest võistlustele minemist. 

Jõgeva Spordiliit Kalju on korraldanud 2020. aastal novembri seisuga lastele ja noortele 

suunatud maakonna meistrivõistlusi 18 erineval spordialal, millest on osa võtnud 789 Jõgeva 

valla noorsportlast. Samas tuleb märkida, et paljud noored võistlevad väga mitmel alal ning 

selle arvu põhjal ei saa täpseid järeldusi teha, kui palju on erinevaid noori võistlustegevusse 

kaasatud. 

Tugev kooli- ja noortespordi põhi on aluseks ka valla meistrivõistluste ning 

esindusvõistkondade komplekteerimisel. 

Lahendused: 

 Lapsevanemate kaasamine lapse sporditegevusse; 

 Koolispordi inventari uuendamine vastavalt vajadusele kõikides koolides;  

 Ideaalne koolispordi keskkonna kirjeldamine ja selle tagamine (järjepidevus 

treeningutes ja koolispordi rahastuses); 

 Kooli juhtkonna toetus noortespordile . 

3.3 Spordiklubid, spordikool 

Jõgeva vallas tegutseb Jõgeva Valla Spordikool, mis on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav 

huvikool. Kool alustas praeguse nime all tegevust 2019. aastal. Spordiharidust saavad 

omandada eelkõige Jõgeva vallas elavad lapsed. Spordikoolis õppis 2020. aasta oktoobri 

seisuga ca 220 noort. 

Kooli tegevuse eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning arendamine, sportlike 

oskuste ja teadmiste andmine, spordimeisterlikkuse tõstmine ning spordielu edendamine, 

perspektiivikate noorte märkamine ja kaasa aitamine Eesti tippspordi järelkasvu arengule. 

Spordikooli õppekavas oli 2020. aasta septembri seisuga maadlus, korvpall, võrkpall ja 

ujumine. 

Spordiklubide tegevus sõltub paljuski treeneri aktiivsusest ning liikmete arvust. Kuigi vallas 

pole viimastel aastatel spordiklubisid märkimisväärselt juurde tulnud, näitab klubides 

harrastajate arv tõusutrendi. Suurenenud on nõudlus treeninguaegade järele, eriti just Jõgeva 

Spordikeskuse spordihoones Virtus, mis annab kinnitust, et huvi spordiga tegelemise vastu on 

kasvamas. Siiski on hetkel uute gruppide avamine raskendatud, kuna Virtuse spordihoones pole 

pakkuda õhtusi vabu saaliaegu. Vald on hakanud trenniaegade probleemiga aktiivselt tegelema 

ning aastal 2021 alustati spordihoone Virtus projekteerimist. Ümberehitusega lisanduvad 
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Virtuse spordihoonesse erinevad sportimis-ja treenimisvõimalused. Samuti on 2021. aasta 

kavas alustada Jõgeva Põhikooli juurde spordihoone ehitamist, mis annab kooli õpilastele, valla 

elanikele, spordiklubidele ja spordikoolile väga suured võimalused erinevate spordialadega 

tegelemiseks. Uue spordihoone valmides lisanduvad võimalused tegeleda väga paljude aladega 

ka kõrgtasemel nt kergejõustiku, korvpalli, võrkpalliga jne. 

 

 

Tabel 3. Jõgeva vallas tegutsevad spordiklubid. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

Spordiklubi Tegevusala 

Spordiklubi Forte korvpall (poisid), võimlemine (tüdrukud), 

tervisespordiürituste läbiviimine 

Ramm, Jõgeva raskejõustikuklubi maadlus, akrobaatika, tervisespordiürituste 

korraldamine 

Jõgeva spordiklubi Noorus-96 MTÜ uisutamine, jalgpall 

Jõgeva kergejõustikuklubi Harta kergejõustik 

Tenniseklubi Artemis MTÜ tennis 

Spordiklubi W-Willem võrkpall 

Jõgeva spordiklubi Visa suusatamine, maastikujooks, 

orienteerumine 

Jõgevamaa Spordiveteranide Klubi kergejõustik, võrkpall, jalgpall, male, 

kabe, bridž, petank 

Spordiklubi Pedja MTÜ jäähoki, jalgpall 

Jõgeva spordiklubi Tähe saalihoki 

Linnamäe krossiklubi motokross 

Seltsing Jõgeva Serv võrkpall 

Spordiklubi Illi male, jalgpall 

Jõgeva Kabeklubi MTÜ kabe 

Jõgeva Bridžiklubi MTÜ bridž 

Tantsustuudio Cestants MTÜ(huvikool) tants 

Fitness Office MTÜ fitness 

FC Jõgeva Wolves MTÜ jalgpall 

SK BadMint sulgpall 

Palamuse spordiklubi harrastussport, spordiürituste korraldamine 

Kultuuri- ja spordiklubi TORMA MTÜ korvpall 

Jõgeva MC MTÜ motosport 

Linnuse Paganad MTÜ  

Spordiklubi Torma Sport korvpall, võrkpall 

Jõgeva Discgolfiklubi kettagolf 

Vooremaa Viburada MTÜ vibusport 

SK Contra korvpall, kergejõustik 
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Jõu ja Tervise Selts MTÜ Jõusport, üldfüüsiline treening, 

toitumiskavad, jõusaal 

Vaimastvere Võrriklubi MTÜ motosport 

Liivimaa Ratsaklubi ratsasport 

Visusti Ratsu MTÜ ratsasport 

MTÜ Kuremaa Kultuuri-ja Spordiklubi korvpall 

 

Spordiklubidel on valmisolek korraldada nii üleriigilisi kui ka rahvusvahelisi võistlusi nendel 

aladel, kus on kõik spordiliitude poolt seatud vajalikud tingimused olemas (jalgpall, saalihoki, 

kabe, maadlus, sumo, vibusport, triatlon jne). Mõningatel aladel nagu kergejõustik, korvpall, 

võrkpall, sulgpall, kettagolf jne ei ole hetkel võimalik esinduslikke võistlusi korraldada, sest 

puuduvad selleks nõutavad tingimused või on puudu kohalikust initsiatiivist.   

Maakondlikke võistlusi korraldatakse väga paljudel aladel ning neid viib läbi põhiliselt 

Jõgevamaa Spordiliit Kalju koostöös erinevate valla spordiklubidega.  

Jõgeva vallas harrastatakse väga erinevaid spordialasid, millest arvuliselt populaarsematena 

võib välja tuua saalihoki, jalgpalli, korvpalli, maadluse/sumo, kergejõustiku, võrkpalli ja 

ujumise.  

Puudulik on talialade nagu jäähoki, suusaspordi ja uisutamise olukord, kuna Jõgeva vallas ei 

ole võimalik nendel aladel treenida ning puuduvad treenerid, samuti on puudu 

treeningbaasidest. Külma talve korral on võimalik Jõgeva Põhikooli juures oleval asfalteeritud 

platsil jääväljakut teha, kuid soojade talvedega see võimalus puudub. Puudub kunstlume 

tegemise võimekus.  

Lahendused: 

 Läbipaistev ja arusaadav teenuste hinnapoliitika kujundamine (spordisaalide kasutus, 

trennide hinnad, saalide rent jne); 

 Valikuvõimaluste suurendamine, erinevate spordialade tutvustamine; 

 Traditsiooniliste spordialade järjepidev arendamine; 

 Tihedam koostöö spordiklubide vahel; 

 Ülevaatliku andmebaasi loomine. 

3.4 Spordirajatised 

Jõgeva valla olulisemad spordirajatised on Kuremaa ujula ja spordikompleks, Jõgeva 

Spordikeskuse spordihoone Virtus, Jõgeva linnastaadion, tenniseväljak ja Torma spordihoone, 

Vaimastvere Arena (kunstmuruga jalgpalliväljak). Valla erinevates piirkondades paiknevad 

jalgpalli-, korvpalli- ja võrkpalliväljakud ning muud pallimänguplatsid, välijõusaalid ning 

kettagolfirajad. 

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

solaarium, jõusaal, massaaž, majutus, spordisaal, terviserajad, iluteenused. 
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Rekonstrueerimistöid on vaja teha külalistemajas, ujulas, jõusaalis, miniarenal ja 

spordiväljakul.  

Jõgeva Spordikeskuse hallata on spordihoone Virtus, staadion, tenniseväljakud, discgolfirada, 

jooksu- ja suusarada ning välijõusaal. Lisaks pakutakse toitlustamis- ja majutusteenust. 

Spordihoones Virtus on aeroobika- ja maadlussaal, pallimängude saal, jõusaal. Olemas on 

kaldteed ratastooliga liikumiseks ning invatuba liikumispuudega külastajate jaoks. Spordihoone 

Virtus vajab kaasajastamist tervikuna. Samuti on lõpuni välja ehitamata linnastaadion, kus on 

puudu abihoone inventari hoidmiseks ja katusega tribüünid võistluste jaoks ning 

kohtunikuruumid, samuti on vajalik staadioni murukatte uuendamine. 

Torma spordihoones on võimalik tegeleda erinevate spordialadega: korvpalli, võrkpalli, 

tennise, aeroobika, zumba, sulgpalli, lauatennise, piljardiga jne ning treenida jõusaalis. 

Spordihoones pakutakse majutusteenust, võimalusi erinevate laste- ja spordilaagrite ning 

võistluste korraldamiseks. Majutuskohtade väike arv seab piirangud laagrite korraldamiseks. 

Vajalik on majutuskohtade arvu suurendamine.  

Torma Spordihoone kõrval paikneb miniarena, samas asuvad kaks rannavolle platsi, 

välikorvpalliväljak, kettagolfirada, tenniseväljak ning rekonstrueerimist ootav staadion ja 

tänavakorvpalli väljak. 2020. aastal valmis Tormas kaasaegne ja erinevate võimalustega 

välijõusaal, mida rahastati Jõgeva valla kaasavast eelarvest.  

Vaimastvere külas asub Jõgevamaa ainuke täismõõtmetes kunstmurukatte ja valgustusega 

jalgpalliväljak koos kuulitõukeringi, kaugushüppekasti ning 100 m sirge jooksurajaga.  

Eesti Spordiregistris on 2021. aasta seisuga registreeritud Jõgeva vallas asuvat 53 spordiobjekti, 

kus on võimalik tegelda väga erinevate spordialadega. Spordiobjektid on avalikus kasutuses 

ning paiknevad valla erinevates piirkondades, mis teeb sportimise kättesaadavaks kõigile valla 

elanikele.  

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

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

ka klubidel ja tervisespordihuvilistel kokkuleppel objektide valdajatega. Enamik avalikus 

kasutuses olevatest spordirajatistest vajavad kaasajastamist ning renoveerimist.  

Lahendused: 

 Spordirajatiste perioodiline kasutamine; 

 Spordirajatiste vajaduste ja nõudluse kaardistamine; 

 Spordirajatiste renoveerimine (staadionid, spordihooned jne). 
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4 LIIKUMISHARRASTUS JA SELLE KORRALDAMINE 

Liikumisharrastuse populariseerimine vajab kõigi osapoolte aktiivset koostööd. Spordi kui 

teenuse arendamist tuleb vallas näha tervikuna. Pideva arengu nimel tuleb kõigil spordi arengu 

eest vastutavatel osapooltel ühiselt tegutseda. 

Tugev klubiline tegevus ja koostöö MTÜ-dega saavad olla vallale koostööpartneriks, kellega 

arendada ja parandada harrastusvõimalusi.  

Huvi liikumisharrastuse vastu on olemas ja vallas toimuvad piirkondi ühendavad üritused ning 

seeläbi korraldatakse erinevate kantide koostöö. Ürituste korraldajad keskenduvad oma 

piirkonna tutvustamisele läbi erinevate matkade ja ürituste. Näitena võiks välja tuua Kuremaa 

Külaseltsi poolt korraldatava liikumisürituse „12 korda ümber Kuremaa järve“, mis on 

harrastajate poolt väga hästi vastu võetud. Ka Luua Külaselts on korraldamas analoogseid 

piirkondlikke liikumisüritusi. Jõgeva alevikus toimub igal sügisel „Mihklipäeva viie silla 

jooks“, Jõgeval Jõulujooks jne, kus lisaks võistlusele on võimalik ka liikumisharrastajatel 

osaleda kõnni/kepikõnni distantsidel.  

Eriti meeleolukateks on kujunenud rahvakalendri tähtpäevadel korraldatavad üritused, nagu 

naistepäeva suusasõidud, jüriööjooksud, vastlapäeva tähistamised jne.  

Sageli jäävad piirkondlikud liikumisüritused ainult aktiivsemate eestvedajate korraldada. 

Omavalitsuselt vajatakse rahalist tuge, korraldusliku poolega saadakse hakkama. Vajalik on 

toetus järjepidevuse säilitamiseks, et üritused ei jääks ühekordseteks ettevõtmisteks.  

Samuti aitab liikumisaktiivsust igas vanusegrupis suurendada kergliikusteede olemasolu. Laste 

liikumisaktiivsust suurendab võimalus rattaga ohutult koolis käia või sportlikult vaba aega 

veeta. Selline liikumisvorm võiks just valgustatud kergliiklusteede võrgustiku suurenemisega 

oluliselt paraneda.  

Kergliiklusteed Jõgeva vallas:  

 Torma Kooli tee kergliiklustee 1500 m; 

 Sadala Kooli-Sillasoo kergliiklustee 800 m; 

 Kantküla Jõgeva-Mustvee maantee äärne kergliiklustee 200 m; 

 Kantküla Kantküla-Sadala maantee äärne kergliiklustee 100 m; 

 Vaiatu Kauplus-bussijaam kergliiklustee 260 m; 

 Vaiatu bussijaam-küla algus kergliiklustee 150 m; 

 Palamuse 1455 m; 

 Kaarepere 1360 m; 

 Luua 1550 m; 

 Nava-Pikkjärve 3425 m; 

 Jõgeva Tallinna maantee kergliiklustee 1300 m; 

 Jõgeva aleviku jalgtee 920 m; 

 Saduküla 950 m; 

 Jõgeva–Siimusti 1400 m; 
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 Vaimastvere erinevad lõigud kokku 480 m; 

 Jõgeva-Õuna-Kurista 3500 m; 

 Jõgeva-Painküla 1900 m; 

 Vägeva 930 m; 

 Siimusti jalg- ja rattatee 992 m (Siimusti-Keraamika). 

Kergliiklusteedel harrastatakse nii tervisejooksu, kepikõndi/kõndi, rulluisutamist kui 

rullsuusatamist.   

Lahendused: 

 Koostöö suurendamine huvigruppide vahel;  

 Ühiste ürituste korraldamine. 

 Kergliiklusteede võrgustiku suurendamine 

 Kohalike aktivistide/eestvedajate motiveerimine 

4.1 Tervisepargid ja terviserajad 

Jõgeva vallas otseselt tervisepargid puuduvad. Samas võib Jõgeva linnas  „tervisepargiks“ 

nimetada Piiri parki, kus korraldatakse kevadel ja sügisel Piiri pargi jookse ning erinevaid kooli 

ja lasteaia üritusi.  

Piiri pargi kruusaaugus saavad lapsed käia talvel kelgutamas, mis on Jõgeva linnas ainuke koht 

selliseks tegevuseks. Sageli käiakse seal kehalise kasvatuse tunde läbi viimas ning 

lasteaialastega jalutamas. Piiri pargi kruusaaugus valmis 2021. aasta maikuus uudne 

maastikurattarada, kus on võimalik maastikul erinevas raskusastmes rattasõitu harrastada. 

Samuti on võimalik seal läbi viia erinevaid üldfüüsilisi treeninguid.  

Kettagolfi parke on Jõgeva vallas kolm: Siimustis, Kaareperes Aruküla mäel ja Jõgeva linnas 

Jõgeva Spordihoone Virtus juures. Kettagolfi rajad on hooldatud ning mängimiseks on 

võimalik kettaid laenutada. Kettagolf on harrastajate hulgas järjest populaarsemaks muutumas 

ning mängijate taseme tõustes on hakanud tekkima vajadus pikema viskepikkusega radade 

järele, et oleks võimalik olla ka üleriigilistel võistlustel konkurentsis.  

Tervisejooksuks ja -kõnniks kasutatakse Kuremaa, Virtuse ja Siimusti terviseradasid. Samuti 

on võimalik terviseliikumist harrastada ümber Kuremaa järve kulgeval rajal, Ehavere, Luua ja 

Kassinurme radadel. Viimased on rohkem kasutuses matkaradadena, sest terviseraja nimetus 

eeldab raja pidevat korrasolekut ning valmidust teenindada ka talvel suusatajaid. Hetkel 

kuuluvad Eesti Terviseradade võrgustikku Jõgeva vallast Kuremaa terviserada ja Virtuse 

terviserada, kuna nende puhul on tagatud aastaringne kasutus ning kindlad hooldustööd ja 

vastutaja. Kuremaa terviserada on Kuremaa Ujula ja Jõgeva linna terviserada Jõgeva 

Spordikeskuse hallata ja hooldada  

Kui uuendusena on tulevikus võimalik lisada Eesti Terviseradade võrgustikku ka matkarajad, 

siis saavad ka Kuremaa järve ümbruse, Kassinurme ja Ehavere rajad Jõgeva valla radadena 

märgitud ning nende kasutatavus ka väljastpoolt valda suureneb. Tervise- ja matkarajad on 
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muutumas järjest olulisemaks ka piirkonna turismielu edendajana, kuna järjest enam soovitakse 

otsida uusi ja ilusaid kohti tervisespordi/matkade korraldamiseks. 

Kuremaa terviserada on olulise tähtsusega terviserada nii Jõgevamaa kui ka laiemas kontekstis, 

kuna on piirkonna suurima võrgustikuga (rajad 1; 2; 3; 5 km) ja pikima valgustatud rajaga (2,6 

km). Lähemad samaväärsed rajad asuvad Põltsamaal, Palal ja Lähtel. Kuremaa terviserada on 

oluliseks sportimis- ja liikumiskohaks Jõgeva valla elanikele ning ca 30 km raadiuses elavatele 

inimestele. Rajad on aastaringselt hooldatud, hea reljeefiga ning pakuvad talvel võimalusi nii 

suusatamiseks kui ka kelgutamiseks. Radade laius, stardi/finišiala ja asukoht loovad head 

võimalused ka suuremate ürituste ning võistluste korraldamiseks. Kuremaa terviserada on 

saanud kindlaks paigaks ülevabariigiliste tipp- ja rahvaspordiürituste korraldajatele. Näiteks 13 

korda on Kuremaal peetud Estonian Cup maastikujalgratta maratonisarja osavõistlust 

Kalevipoja rattamaraton (ca 2000 osalejat). Kuremaa Külaselts koos kultuuriseltsiga Jensel 

korraldab juba 1969. aastast Kuremaa jooksu, mille üks osa läbib ka terviseradasid (300 

osalejat). Suurt populaarsust kasvatab Kuremaalt startiv Vooremaa poolmaraton. Seega on 

Kuremaa terviserajad heaks võistlus- ja ettevalmistuspaigaks tipp- ja rahvasportlastele üle 

vabariigi. 

Uue arendusena võiks näha Kuremaa terviserajale maastikurattakrossi püsiraja ehitamist, mis 

tagaks ohutu ja efektiivse treenimise kõigile ratturitele. Looduslik võimalus selleks on olemas 

ning teostamine ei vaja suuri investeeringuid. Samuti oleks vaja luua kunstlume tegemise 

võimalus ning taastada välijõusaal.  

Lahendused: 

 Terviseradade propageerimine ja ühisüritused; 

 Tervise- ja matkaradade pidev hooldamine, erinevate liikumisvõimaluste loomine; 

 Kuremaa terviseraja arendamiseks maaomandi küsimuse lahendamine. 

4.2  Võistlustegevuse korraldus 

Spordiseadusest lähtuvalt ei ole võistlustegevuse korraldus otseselt kohaliku omavalitsuse 

ülesandeks. Pigem on selle valdkonna toetamine seotud valla mainega. Sporti korraldavad ja 

edendavad riik, kohaliku omavalitsuse üksused ja spordiorganisatsioonid kogu rahva kehalise 

ja vaimse vormi, sportliku eluviisi, samuti noorte sportliku eneseteostuse eesmärgil.  

Omavalitsuse rolliks on toetada laste, noorte ja täiskasvanute osalust kohaliku, üleriigilise kui 

ka rahvusvahelise tasandi võistlustel. Samuti on oluline ülesanne võistlustingimuste loomine 

(spordirajatised, võistluspaigad jne). Vald toetab võistlustegevust lähtuvalt „Jõgeva valla spordi 

toetamise korrast“. Toetatakse nii ürituste korraldamist kui ka võistlustel osalemist. 

Lahendused: 

 Valla sportlaste ja klubide võistlustel osalemise toetamine. 

4.3 Liikumisharrastuse ja spordi finantseerimine 

Spordi finantseerimisel rahastatakse laste ja noorte sporditegevust n.ö. pearahaga, mis on 

analoogne Eesti muudes piirkondades toimivaga.  
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Hetkel on vallas palgalisi treenereid neli, neist kaks (Piret Koll ja Marko Saksing) on kuuenda 

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

Spordiklubidele, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust, maksab Jõgeva vald 

omapoolset töötasutoetust riiklikult määratud omapoolse toetuse summast järgmiselt: 

 V treenerikategooria treeneri eest 100%; 

 VI ja kõrgema treenerikategooria treeneri eest 120%. 

Toetus on motivatsiooniks treenerite kutsekvalifikatsiooni uuendamisel ja taseme tõstmisel ja 

selleks, et tagada kvalifitseeritud treenerite olemasolu vallas. 

Valla eelarvest finantseeritakse erinevate piirkondade spordiürituste korraldamist. Rahastamise 

kaudu püütakse säilitada traditsioonilisi üritusi ning tuua valda uusi üritusi. Samas soovitakse 

näha ka korraldajate aktiivsust erinevate toetajate leidmisel. 

Spordivaldkonna eelarves kajastuvad lisaks veel esindusvõistkonna tasu, toetus sportlike 

saavutuste eest, võistlustel osalemise toetus, mänguväljakute hooldus, treenerite koolitus, 

terviseedendus, transport ujulasse, treeningsaalide kasutus, tunnustamine ja tänamine ning valla 

esindusüritused.  

Lahendused: 

 Klubidel sponsorite ja ettevõtjate kaasamine treenerite ja juhendajate paremaks 

tasustamiseks ning ürituste korraldamiseks; 

 Järjepidev spordivaldkonna rahastamine valla eelarvest. 
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5 MÄNGUVÄLJAKUD 

Treening- ja mänguväljakuna käsitletakse arengukavas avalikult kasutatavaid erinevatele 

vanusegruppidele mõeldud liikumise ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid treening- ja 

mänguelemente sisaldavaid rajatisi. Peatükk ei hõlma spordiväljakuid, liikluslinnakuid, era- ja 

haridusasutuste (lasteaiad, korteriühistud ja koolid) territooriumil ning hoonetes asuvaid 

mängu- ja liikumisväljakuid. 

Jõgeva linnas olemas olevad mänguväljakud on ehitatud põhiliselt vanusegrupile 4–8 eluaastat, 

vähesel määral on kaetud väikelaste (kuni 4 aastased) vajadused (nt beebiistmetega kiiged, 

väikelaste liumäed, liivakastid koos inventariga jne). Viimastel aastatel on lisandunud ka 

noorukitele mõeldud mänguväljakuid. Täielikult puuduvad mänguväljakud puuetega lastele 

ning eakate harjutusväljakud. 

Jõgeva linna mänguväljakud on rajatud valdavalt 2000-ndatel aastatel, mis koosnesid peamiselt 

puidust, metallist, vineerist ja plastikust valmistatud mänguehitistest ja ääristamata või 

puitäärega liivakastidest. Mänguväljakute uuendamisega on hakatud järjepidevalt tegelema. 

Tööde käigus on lisandunud uusi atraktsioone ning vananenud ohtlikud elemendid on kas 

eemaldatud või parandatud. 

Heas seisukorras mänguväljakute osakaal vallas tõuseb pidevalt − eemaldatakse vanu ja 

lisatakse uusi elemente, vahetatakse liiva, värvitakse ning tegeletakse heakorraga. Tagatud on 

lastele turvalisemad mängimisvõimalused. Hooldustööde tulemusena vallas enam ohtlikke 

mänguväljakuid ei esine. Väljakud on ohutud, rahuldavas, heas või väga heas seisukorras. 

Parandamist ja arendamist vajab mänguväljakute valgustus, et lastel ja noortel oleks võimalik 

ka õhtusel pimedamal ajal väljakuid kasutada.  

Jõgeva vallas asuvate mänguväljakute kasutamise kohta koostatakse analüüs, mis vanuses 

lapsed kõige enam väljakuid kasutavad, ning seejärel tehakse investeeringuid just konkreetsele 

vanusegrupile mõeldes. Noored vanuses 15+ mänguväljakuid üldjuhul ei kasuta ning nende 

puhul mõeldakse  spordiväljakute arendamise peale, nt korvpalliplatside, võrkpalliplatside, 

välijõusaalide, rampide või eraldi noorukite mänguväljakute peale. Piiri parki rajatud 

mänguväljak on mõeldud noortele alates 12 eluaastast ning on leidnud väga aktiivset kasutust. 

Mänguväljak on veel täiendamisel ja sinna lähedale rajatav maastikurattarada suurendab 

kindlasti väljaku kasutatavust veelgi.  

Tabel 4. Jõgeva valla mänguväljakud. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

Mänguväljak Vanusegrupp Seisukord 

KEKi MV  

 

4-8 aastat  

8-12 aastat 

Puudub valgustus.  

Heas seisukorras.  

Aamisepa MV/SV 

 

4-8 aastat,  

12-18 aastat  

üle 18 aasta 

Vajab täiustamist, hooldust 

ja remonti. Liumägi puudu. 

Puudub valgustus. Korvpalli 

alus ja rõngad tahavad 

uuendamist. 
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Aia 34 rularamp 

 

8-12 aastat 

12-18 aastat 

Rularamp on saanud 

uuenduskuuri. Hetkel 

suuremat investeeringut ei 

vaja. Hooldustöödest on vaja 

puhastust. 

Aia 6 MV (Kultuurikeskuse 

kõrval) 

 

4-8 aastat  

8-18 aastat 

Vana mänguväljak on saanud 

täieliku uuenduskuuri. 2020. 

aastal valmis mänguväljaku 

esimene etapp ja 2021. aastal 

saab mänguväljak täiesti 

valmis, kui valmib suuremate 

laste osa. 

Uus 30 MV 4-8 aastat Väljak vajab tegevuskava, 

millena teda edaspidi näha. 

Kindlasti on vaja uuendust ja 

hooldust. 

Turu tn MV/SV 

 

4-8 aastat 

8-12 aastat 

12-18 aastat 

üle 18 aasta 

Amortiseerunud. 

Jõgeva võimlemispark 4-8 aastat 

8-12 aastat 

12-18 aastat 

üle 18 aasta 

Amortiseerunud. 

Virtuse jõulinnak 12-18 aastat 

üle 18 aasta 

Võimlemisväljak peaks 

arvestama ka erivajadustega 

inimeste soovide ja 

võimalustega. 

Aia 34 tenniseväljakud 8-12 aastat 

12-18 aastat 

üle 18 aasta 

Vajab hooldust ning 

renoveerimistöid. 

Piiri pargi mänguväljak 

 

8-12 aastat 

12-18 aastat 

Kaasaegne ja uute 

atraktsioonidega. Noortel  

kasutuses ja mõeldud 

suuremate laste ajaveetmise 

kohaks.  

 

Luua mänguväljak 

 

4-8 aastat 

8-12 aastat 

Valminud 2020. aastal. 

Kaasaegne, kuid vajaks veel 

investeeringuid. 
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Palamuse mänguväljak 

 

4-8 aastat 

8-12 aastat 

12-18 aastat 

Vajab hooldust ja 

haljastusplaani. 

Kuremaa mänguväljak 

 

4-8 aastat 

8-12 aastat 

Vajab hooldust ning 

täiustamist. 

Sadala mänguväljak 

 

4-8 aastat 

8-12 aastat 

Vajab hooldust ning 

täiustamist. Kohalikud on ka 

arendanud. 

Siimusti mänguväljak I 

 

4-8 aastat 

8-12 aastat 

Vajab hooldust. Saab 

uuendust 2020. aastal. 

Siimusti mänguväljak II 

 

4-8 aastat 

8-12 aastat 

12-18 aastat 

Vajab hooldust. Saab 

uuendust 2020. aastal. 

Jõgeva aleviku 

mänguväljak 

 

4-8 aastat 

8-12 aastat 

Väga kehvas seisus, 

amortiseerunud. 

 

Lahendused: 

 Mänguväljakute pidev kaasajastamine 

 Mänguväljakute valgustuse arendus, et mitte tekitada „kampade kogunemisi“.  
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6 SWOT ANALÜÜS 

Tugevused  Nõrkused  

 Paikkonna positiivne maine; 

 Head ja mitmekesised 

sportimistingimused; 

 Turvaline keskkond ja puhas loodus; 

 Hästi toimivad spordihooned (Virtus, 

Torma, Kuremaa); 

 Kogemustega juhendajad ja treenerid; 

 Head looduslikud tingimused 

tervisespordi harrastajatele; 

 Toimuvad erinevad traditsioonilised 

üritused; 

 Valla stabiilne toetus spordile; 

 Valla struktuuris sporditöötaja; 

 Aktiivsed spordiklubid ja MTÜ-d; 

 Eraettevõtete toetus spordile; 

 Tugev haridussüsteem sh kehalise 

kasvatuse õpetajad; 

 Elanikkonna kasvav huvi 

liikumisharrastuse vastu; 

 Kergliiklusteede olemasolu; 

 Aktiivne koolisport õpetajate toel; 

 Tippspordi olemasolu; 

 Tasuta transport kord nädalas ujulasse; 

 Elanikkonna vananemine; 

 Kogukondlik sporditegemine on 

vähenenud; 

 Piirkondades juhendajate, treenerite 

puudumine; 

 Renoveerimist vajavad koolistaadionid ja 

-võimlad; 

 Spordimeditsiiniteenus puudub; 

 Õpilaste liigne nutiseadmete lembus; 

 Kergliiklusteede võrgu puudulikkus; 

 Bussiliiklus liiga kehv, et mujal trennides 

saaks käia; 

 Väljaspool Jõgevat spordialade valik 

piiratud; 

 Spordirajatised lõpuni välja ehitamata; 

 Jõgeva linna staadioni murukate halvas 

seisukorras; 

 Klubid majanduslikult nõrgad, vajavad 

valla toetust tegutsemiseks; 

 Spordibaaside ebaühtlane kasutamine; 

 Nõustamise vähesus; 

 Mänguväljakute olukord on kohati halb; 

 Tervisespordi vähesus; 

 Piirkondade vaheline vähene koostöö; 

Treeningtegevuseks võimaluste 

puudumisel treenerid lahkuvad. 

Võimalused  Ohud  

 Spordialane koostöö naabervaldadega; 

 Koostöö erinevate institutsioonide vahel; 

 Sporditöötajatele koolitus- ja 

arenguvõimaluste loomine; 

 „Tippude“ väärtustamine ja kaasamine 

sporditegevusse; 

 Sportimisvõimaluste tagamine 

erivajadustega inimestele (riiklik toetus 

valdkonna arendamiseks); 

 Riigi tasandil muudatused 

spordikorralduses;  

 Rahaliste vahendite kaasamine ELi ja 

kohalikest fondidest projektitöö abil; 

 Võimaluste puudumine uute spordialade 

tulemiseks; 

 Uute ja paremate võimaluste tekkimisel 

treenerid lahkuvad; 

 Traditsiooniliste spordialade kadumine;  

 Munitsipaalomandi puudumine Kuremaa 

terviserajal;  

 Vallas hästi esindatud spordialade 

hääbumine üleriigilisel tasemel 

(konkurentsi puudumine);  

 Laste arvu vähenemine;  

 Inimestel puudub raha treeningutel 

osalemiseks; 
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 Täiend- ja ümberõppe võimaluste 

avardumine; 

 Koostöö arendamine erinevatel 

tasanditel; 

 Üldhariduskoolides kehalise kasvatuse 

õppekava muutus. 

 Täiskasvanutel puudub motivatsioon 

sporditegevuseks ja liikumisharrastuseks; 

 Kvalifitseeritud treenerite nappus. 
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7 VISIOON AASTAKS 2028 

Jõgeva vallas elavad tervist, liikumist ja sporti väärtustavad inimesed, kellele on loodud 

sportimis- ja liikumisharrastusega tegelemise võimalused. 

Sporditegemise võimalused on laienenud ja kaasatud on ka puuetega inimesed ning spordielu 

vallas on traditsioone, meie kaunist loodust ja rahvatervist väärtustav. 

8 MISSIOON AASTAKS 2028 

Jõgeva valla sporditegevus loob parimaid võimalusi elanike tervisekäitumisele ja spordialasele 

eneseteostusele.  

9 STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

Jõgeva valla spordivaldkonna arengute planeerimisel tuleb arvestada ennekõike 

maapiirkondadele omase rahvastikuprognoosiga - elanikkond väheneb ja vananeb ning seetõttu 

tuleb panustada oma elanikkonna tervisesse, sest terve ja liikuv inimene, olenemata vanusest,  

on omavalitsuse kõige suurem kapital.  

Spordivaldkonna eesmärk on rahvatervise edendamine, pakkudes valla elanikele võimalusi 

liikumisharrastusega tegelemiseks ja mitmekülgseid harrastusspordiüritusi. Jätkatakse laste ja 

noorte harrastus- ja saavutusspordi toetamist, soodustatakse õpilaste liikumisvõimalusi koolis 

ja kooli territooriumil, samuti toetatakse rahvusvaheliste spordiürituste ja –projektide 

korraldamist. 

9.1  Spordikorraldus 

9.1.1 Piirkondade sport 

Arengusuund: Jõgeva valla spordikorraldus lähtub vajadustest ning on koostööpartneriks 

spordiklubidele ja MTÜ-dele.  

Eesmärgid: 

1. Jätkusuutlikud piirkondlikud üritused. 

2. Kohaliku initsiatiivi toetamine. 

3. Erinevatele huvigruppidele vajalike sportimisvõimaluste loomine/tagamine. 

9.1.2 Koolisport 

Arengusuund: Jõgeva valla koolisport on elujõuline ja toimiv süsteem, mis soodustab noorte 

spordiharjumuste kujunemist. 

Eesmärgid: 

1. Kooli- ja noortespordi pidev ja jätkusuutlik toetamine. 

2. Andekate noorsportlaste toetamine. 

9.1.3 Spordiklubid, spordikool 

Arengusuund: Jõgeva valla elanikele on tagatud mitmekülgsed sportimisvõimalused. 

Eesmärgid:  
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1. Sportlik tulemuslikkus. 

2. Spordi-ja liikumisharrastuse arendamine. 

9.2 Spordirajatised 

Arengusuund: Spordirajatised vastavad valla elanike nõudmistele ning nende kasutus on 

mitmekülgne, hooned on efektiivselt kasutatud, säästvalt majandatud ja kaasajastatud.   

Eesmärgid:  

1. Hoonete ja rajatiste mitmekülgne ja efektiivne kasutamine. 

2. Spordirajatiste renoveerimine. 

9.3 Liikumisharrastus ja selle korraldamine 

Liikumisharrastuse ja selle korraldamise osas ei saa lähtuda ühesugustest lähenemisviisidest. 

Valla ülesandeks on harrastustingimuste loomine ning hoonete ja rajatiste korrashoid, mis 

lahendatakse koostöös nii organiseeritud (klubid/spordikoolid/külaseltsid jmt)  kui ka 

mitteorganiseeritud (omaalgatusliku tegutsejad) tegevuses osalejatega. 

9.3.1 Tervisepargid ja terviserajad 

Arengusuund: Jõgeva vald panustab oma elanike tervisesse ja suurendab sellega tervelt elatud 

aastate hulka. 

Eesmärgid:  

1. Terviseradade võrgustiku laiendamine ja olemasoleva korrastamine. 

2. Harrastustingimuste loomine ja korrashoid. 

9.3.2 Võistlustegevuse korraldamine 

Arengusuund: Jõgeva vald on spordi- ja liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud 

võistlusspordi korraldamise näol  

Eesmärgid: 

1. Võistlustegevuse korraldamise toetamine. 

9.3.3 Liikumisharrastuse ja spordi finantseerimine 

Arengusuund: Jõgeva vald toetab harrastussporti, tippsporti ja noortesporti ja aitab kaasa valla 

elanike liikumisharrastuse suurendamisele. 

Eesmärk:  

1. Jõgeva vallas on järjepidev spordi rahastamise süsteem. 

9.3.4 Mänguväljakud 

Jõgeva vald arvestab mänguväljakute rajamisel valla elanike vanuselise koosseisu ning 

olemasolevate mänguväljakute paiknemise ja funktsionaalsusega ning annab suunised 

mänguväljakute võrgustiku loomiseks, mis pakuks mitmekülgseid mängimisvõimalusi eri 

vanuserühmadele. 

Arengusuund: Jõgeva vald toetab laste ja noorte mitmekülgset arengut vabas õhus ja loob 

selleks võimalusi spordi- ja mänguväljakute näol.  
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Eesmärk: 

1. Jõgeva vallas on mitmekülgsed spordi- ja vabaaja veetmise võimalused. 
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10 TEGEVUSKAVA 

SPORDIKORRALDUS / PIIRKONDADE SPORT 

3.4 Uue spordihoone ehitus Jõgeva linna. X X X X KOV, riik KOV  

 

 

X Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Jätkusuutlikud piirkondlikud üritused. 

1.1. Traditsiooniliste alade pidev arendamine. X X X X KOV, MTÜ KOV, MTÜ  

1.2. Koostöö arendamine spordiklubide vahel. X X X X KOV, klubid KOV, klubid  

1.3. Vallapoolne spordiürituste läbiviimise toetamine. X X X X KOV KOV  

1.4. Ürituste kalendri koostamine ja selle levitamine. X X X X KOV KOV, klubid  

2. Eesmärk: Kohaliku initsiatiivi toetamine. 

2.1 Koolituste ja ümarlaudade regulaarne korraldamine. X X X X KOV KOV  

2.2. Initsiaatoritele valla toetus „motivatsioonipakett“. X X X X KOV, MTÜ, 

erasektor 

KOV, MTÜ, 

erasektor 

Väljasõidud, koolitused. 

3. Eesmärk: Erinevatele huvigruppidele vajalike sportimisvõimaluste loomine. 

3.1  Transpordivõrgu loomine erinevate piirkondade vahel. X X X X KOV KOV Valla busside tasuta või soodus 

kasutus piirkondlike ürituste 

läbiviimisel. 

3.2 Valikuvõimaluste suurendamine – tuua piirkondadesse 

juurde uusi ja atraktiivseid spordialasid treenereid ja 

juhendajaid motiveerides. 

 X  X KOV, klubid, MTÜ KOV, klubid, 

MTÜ 

 

3.3 Elukohajärgsete sportimispaikade loomine 

(välijõusaalid, kergliiklusteed, matkarajad 

välispordiplatsid jne). 

X X X X KOV, ettevõtted, 

MTÜ 

KOV, MTÜ  
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KOOLISPORT 

 

 

Nr. Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Kooli- ja noortespordi pidev ja jätkusuutlik toetamine. 

1.1. Valla meistrivõistlused valla poolt toetatavatel 

spordialadel 

    KOV, Spordiliit 

Kalju 

KOV, 

Spordiliit Kalju 

 

1.2. Valla esindusvõistkondade ettevalmistuse ja osaluse 

tagamine. 

    KOV, MTÜ,  

Spordiliit Kalju 

KOV, MTÜ,  

Spordiliit Kalju 

KOV suve- ja talimängud ( Jõud 

SL) 

1.3. Kooli õpilasesinduste osalemine noorte spordielu 

edendamisel. 

    KOV KOV, koolid  

1.4. Õpetajate ja juhendajate töö tunnustamine.     KOV, alaliidud KOV, alaliidud  

1.5 Laste-ja noortelaagrite toetamine.     KOV, klubid, koolid KOV, klubid, 

koolid 

 

2. Eesmärk: Andekate noorsportlaste toetamine. 

2.1 Noorsportlastele meditsiinilise kontrolli võimaldamine.     KOV, klubid KOV, klubid  

2.2 Noorsportlase tunnustamine ja toetamine.     KOV, klubid KOV, klubid  

2.3 Spordipreemiad.     KOV, klubid KOV, klubid  

Nr. Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Kooli- ja noortespordi pidev ja jätkusuutlik toetamine. 

1.1. Valla meistrivõistlused valla poolt toetatavatel 

spordialadel 

X X X X KOV, Spordiliit 

Kalju 

KOV, 

Spordiliit Kalju 

 

1.2. Valla esindusvõistkondade ettevalmistuse ja osaluse 

tagamine. 

X X X X KOV, MTÜ,  

Spordiliit Kalju 

KOV, MTÜ,  

Spordiliit Kalju 

KOV suve- ja talimängud ( Jõud 

SL) 

1.3. Kooli õpilasesinduste osalemine noorte spordielu 

edendamisel. 

X X X X KOV KOV, koolid  

1.4. Õpetajate ja juhendajate töö tunnustamine. X X X X KOV, alaliidud KOV, alaliidud  

1.5 Laste-ja noortelaagrite toetamine. X X X X KOV, klubid, koolid KOV, klubid, 

koolid 

 

2. Eesmärk: Andekate noorsportlaste toetamine. 

2.1 Noorsportlastele meditsiinilise kontrolli võimaldamine. X X X X KOV, klubid KOV, klubid  

2.2 Noorsportlase tunnustamine ja toetamine. X X X X KOV, klubid KOV, klubid  

2.3 Spordipreemiad. X X X X KOV, klubid KOV, klubid  
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SPORDIKLUBID, SPORDIKOOL 

 

Nr. Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Sportlik tulemuslikkus. 

1.1. Järelkasvu kasvatamine enda klubi tegijate seast. X X X X KOV, klubid KOV, klubid  

1.2. Noorte initsiatiivi toetamine. X X X X KOV, klubid KOV, klubid  

1.3 Klubide omavahelise koostöö ja mentorvõrgustiku 

loomine. 

X X X X KOV, klubid, MTÜ KOV, klubid, 

MTÜ 

 

1.4 Ühisüritused ja kohtumised. X X X X KOV, klubid, 

koostööpartnerid 

KOV, klubid, 

koostööpartneri

d 

 

1.5 Toetussüsteem vähekindlustatud andekatele 

noorsportlastele. 

X X X X KOV, klubid, 

toetajad 

KOV, klubid  

1.6 Valla tippsportlaste toetamine ja tunnustamine. X X X X KOV, klubid, 

erasektor 

KOV, klubid, 

erasektor 

 

2. Eesmärk:  Spordi-ja liikumisharrastuse arendamine. 

2.1 Klubidele organisatsioonilise võimekuse pakkumine 

(eestvedajate toetus). 

X X X X KOV, klubid KOV, klubid  

2.2 Koolituste korraldamine. X X X X KOV, klubid KOV  

2.3 Stabiilse rahastussüsteemi loomine. X X X X KOV KOV Ruumide rent, pearaha, projektid, 

omaosalus. 

2.4 Koostöö arendamine meediaga. X X X X KOV KOV Vallas ajakirjanik, kes kajastab 

sporditegevust. 

2.5 Spordiklubide ühised koolitused sh vanemate kaasamine X X X X KOV, klubid KOV, klubid  

2.6 Perekondlike ühisürituste korraldamine X X X X KOV, klubid KOV, klubid  

2.7 Vajalike sportimistingimuste loomine X X X X KOV KOV Treeningsaalid, vahendid jne. 
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SPORDIRAJATISED 

 

Nr. Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk:  Hoonete ja rajatiste mitmekülgne ja efektiivne kasutamine. 

1.1. Valla spordirajatiste perioodilise kasutamise 

korraldamine koostöös spordiklubidega. 

X X X X KOV KOV, klubid  

1.2. Rajatistele ja hoonetele alternatiivsete kasutusvõimaluste 

leidmine koostöös MTÜ-de ja klubidega. 

X X X X KOV KOV, klubid  

2. Eesmärk: Spordirajatiste renoveerimine. 

2.1 Avalikus kasutuses olevate staadionide renoveerimine. X X X X KOV KOV Jõgeva linna staadioni murukate, 

staadionimaja. Palamuse ja 

Torma staadioni renoveerimine. 

2.2 Jõgeva Spordikeskuse spordihoone Virtus 

renoveerimine. 

X X X X KOV KOV Uus küttesüsteem, katuse remont, 

ventilatsiooni vahetus, 

veetorustik, elektrisüsteemid. 

Renoveerimist vajavad: suur 

pallimängude saal, maadlussaal, 

aeroobikasaal, jõusaal, 

pesuruumid. 

2.3 Kuremaa Ujula renoveerimine. X X X X KOV KOV Külalistemaja B korpuse II 

korruse remont, 

majandusruumide väljaehitus, 

parkla, ujula fuajee ja kohviku 

remont, jõusaali inventar, 

miniarena, külalistemaja 

evakuatsioonitee väljaehitus. 

2.4 Torma Spordihoone renoveerimine. X X X X KOV KOV Majutuskohad, staadioni 

välisväljak, miniarena 
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LIIKUMISHARRASTUS JA SELLE KORRALDAMINE/ TERVISEPARGID JA TERVISERAJAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Terviseradade võrgustiku laiendamine ja olemasoleva korrastamine. 

1.1. Valgustatud kergliiklusteede ehitamine piirkondadesse. X X X X KOV KOV  

1.2. Kuremaa terviseraja ja Kuremaa järve matkaraja liitmine. X X X X KOV, MTÜ KOV, MTÜ  

1.3 Terviseradade võrgustiku laiendamine. X X X X KOV, MTÜ, 

erasektor 

KOV, MTÜ, 

erasektor 

Kuremaa järve, Ehavere ja 

Kassinurme matkarada.  

1.4 Kergliiklusteede regulaarne hooldamine. X X X X KOV, MTÜ KOV, MTÜ  

2. Eesmärk: Harrastustingimuste loomine ja korrashoid 

2.1 Rattahoiukohtade rajamine X X X X KOV KOV  
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VÕISTLUSTEGEVUSE KORRALDAMINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Võistlustegevuse korraldamise toetamine. 

1.1. Vabariikliku spordialase koostöö ja ühisprojektide 

läbiviimise toetamine. 

X X X X KOV, MTÜ KOV, MTÜ  

1.2. Võistlustegevuse tingimuste loomine. X X X X KOV KOV Kergejõustikuala, staadionide ja 

rajatiste korrastamine. 

1.3 Vallapoolne toetus suurvõistluste korraldamiseks. X X X X KOV KOV  

1.4 Kergejõustikuvõistluste (sh talviste) läbiviimise 

tingimuste loomine 

X X X X KOV KOV Staadionimaja, varjualused. 

1.5 Kohapealsete eestvedajate motiveerimine. X X X X KOV KOV  
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LIIKUMISHARRASTUSE JA SPORDI FINANTSEERIMINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Jõgeva vallas on järjepidev spordi rahastamise süsteem. 

1.1. Vallapoolne baasrahastamise tagamine spordiklubidele. X X X X KOV KOV  

1.2. Kasutatakse asjakohaseid rahastamisliike (sh 

projektitoetused, teenuste delegeerimised) vastavalt 

eesmärgile 

X X X X KOV, fondid KOV, klubid, 

MTÜ 

 

1.3 Heal tasemel spordivõistluste korraldamise ja läbiviimise 

toetamine. 

X X X X KOV, klubid, MTÜ KOV, klubid, 

MTÜ 
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MÄNGUVÄLJAKUD 

 

 

 

Nr. Tegevus 

 

2021 2022 2023 2024 Finantseerimise 

allikad 

Vastutaja Selgitus 

1. Eesmärk: Jõgeva vallas on mitmekülgsed sportimise ja vaba aja veetmise võimalused. 

1.1. Investeeringud uute mänguväljakute ehitamiseks. X X X X KOV KOV  

1.2. Investeeringud olemasolevate mänguväljakute 

ajakohastamisesse. 

X X X X KOV KOV  

1.3 Spordi- ja mänguväljakute valgustuse rajamine. X X X X KOV KOV  

1.4 Välijõusaalide ja spordiplatside rajamine. X X X X KOV KOV  


