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SISSEJUHATUS  

Jõgeva valla terviseprofiil on dokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda ja 

seda mõjutavaid tegureid. Terviseprofiili abil saab määratleda valla peamised probleemid, sekkumist 

nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused tervise edendamiseks. 

Tervist mõjutavad kõigis eluvaldkondades tehtud otsused ja elluviidavad tegevused. Koostöö 

erinevate eluvaldkondade esindajate vahel ning kogukonna kaasatus aitavad kaasa  paremate 

tervisetulemite saavutamisele. Kohalike omavalitsuste võimalused kujundada elukeskkonda, kus 

inimesel oleks võimalik teha paremaid ja tervist toetavamaid valikuid, on võimalikud, kui tehakse 

koostööd nii üksikisikute kui ka kogukondade tasandil. Rahalise ressursi osas on kohalikul 

omavalitsusel võimalused piiratud, seega on oluline, et kohalik omavalitsus analüüsib oma rahva 

tervisekäitumist, et arendada just tervise paranemisele kaasa aitavaid valikuid. Ka elukeskkonda 

tuleks kujundada nii, et see toetaks tervislikke valikuid. 

Terviseprofiili koostamisega alustati 2019. aastal ja koostamise aluseks on “Kohaliku omavalitsuse 

ja maakonna terviseprofiili koostamine” juhend.  

Terviseprofiili koostamise meeskonda olid kaasatud Jõgeva valla erinevate eluvaldkondade esindajad 

ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased. 

Andmeid terviseprofiili koostamiseks on võetud Eesti Statistikaameti, Tervise Arengu Instituudi, 

Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Haigekassa, rahvastikuregistri jt andmebaasidest. Terviseprofiili on 

toodud andmed, mida oli võimalik välja võtta erinevatest registritest Jõgeva valla kohta ja nende 

puudumisel on kasutatud ka ülevaate andmiseks Jõgeva maakonna andmeid. Samuti on kasutatud 

valdkonna spetsialistide statistilisi andmeid ning uuringute tulemusi.  

Terviseprofiili peatükkide ülesehituses on erinevusi, mis tulenevad andmete kättesaadavusest ja 

vastava valdkonna spetsialistidele vajalikest sisenditest. Iga valdkonna osas on alusmaterjal koostatud 

vastava valdkonna spetsialisti poolt ning seda on täiendatud statistiliste materjalidega. 

Terviseprofiili koostamine võimaldab saada ülevaate Jõgeva valla elanike terviseseisundist ja seda 

mõjutavatest teguritest.  

Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on juhtida omavalitsuses tehtavate otsuste tegemisel 

tähelepanu tervist puudutavatele teemadele, tagada tervise arendamise temaatika lõimimine valla 

arengukavasse, anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas, 

samuti tõsta vallaelanike aktiivsust tervist edendavates tegevustes.  

Üldistest eesmärkidest lähtudes on Jõgeva valla terviseprofiili eesmärgiks kaardistada vallarahva 

tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Põhilisi 

eluvaldkondi hõlmava terviseprofiili koostamine aitab paremini mõista ja hinnata erinevatest 

teguritest lähtuvaid mõjusid. Tegureid analüüsides saab tuua välja peamised tervist mõjutavad 

probleemid ning planeerida edaspidiseid tegevusi, rahalisi vahendeid, et täita terviseprofiilist tulenev 

peamine eesmärk, tagamaks vajalikud tegevused probleemide lahendamiseks.  

Terviseprofiili koostamise eesmärk on valla elanike heaolu ning elukvaliteedi tõstmine elanike 

parema tervise kaudu. Kuna rahva käitumismustrites ja -tervises toimuvad pidevad muutused, siis on 

valla terviseprofiil dokument, mida tuleb vastavalt vajadusele täiendada ja uuendada. 
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1. ÜLDANDMED 

1.1 Valla lühiiseloomustus 
Jõgeva vald moodustus 24. oktoobril 2017. aastal Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma 

valla ühinemisel. Jõgeva vald asub Jõgeva maakonna keskosas. Jõgeva valda ümbritsevad Tartu vald, 

Põltsamaa vald, Järva vald, Väike-Maarja vald, Vinni vald ja Mustvee vald.  Valla koosseisu kuulub 

üks linn (Jõgeva), seitse alevikku (Jõgeva, Kuremaa, Laiuse, Palamuse, Sadala, Siimusti, Torma) ja 

89 küla. 

Jõgeva vald jaguneb territoriaalselt Jõgeva ja Tartu toimepiirkonna vahel, mille pindala on 1040 

km².   

1.2 Pindala ja asustustihedus 

Jõgeva valla pindala on 1039,66 km2. Statistikaameti andmete põhjal on 2020. aastal Jõgeva valla 

asustustihedus 12,9 in/km². Asustustihedus on suurim Jõgeva linnas (pindala 3,86 km² ja elanike arv 

4 970), kus asustustihedus on 1 287 inimest km² kohta. 

Eestis keskmiselt on 2020. aastal asustustihedus Statistikaameti andmete põhjal 30,58 in/km². (Tabel 

1.) 

Tabel 1. Jõgeva valla andmestik:RV0291U: Rahvaarv, pindala ja asustustihedus, 1. jaanuar 2018-2020. Haldusjaotus 

seisuga 01.01.2018  (26.07.2020) 

Jõgeva vald 2018 2019 2020 

Rahvaarv 13 679 13 513 13 407 

Pindala, km² 1039,66 1039,66 1039,66 

Asustustihedus, elanikku km² kohta 13,16 13 12,9 

1.3 Rahvaarv 
Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 01.01.2020 Jõgeva vallas 13 444 elanikku. Rahvaarv on 

viimaste aastate jooksul püsivalt vähenenud. Viimase viie aasta jooksul on vähenemine olnud 1010 

elaniku võrra, mis on seitse protsenti (7%). (Joonis 1). Rahvaarvu vähenemise tendents on ka Jõgeva 

maakonnas.  

 

Joonis 1. Jõgeva valla rahvaarvu muutus 2016-2020. Allikas: Statistikaamet 
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Jõgeva linnas elab 2020. aastal 4853 inimest ehk siis 1/3 Jõgeva valla elanikkonnast, tagamaal elab 

kokku 8544 inimest ehk siis 2/3 elanikkonnast.  

1.4 Rahvastiku soo- ja vanusejaotus 

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

elanike koosseisus. Sündivus on madal, igal aastal sünnib umbes 120 last. Kuni kuueaastaseid lapsi 

on vallas ainult 5,3 %. Kui vaadelda joonist 2, siis selgub, vanusegrupis 7–64 on meeste arvuline 

ülekaal. Samas vanuses 65+ suureneb naiste ülekaal, mis näitab naiste eluea pikemat kestvust.  

 

 

Joonis 2. Elanike vanuselise koosseisu jaotus. Allikas: Rahvastikuregister, seisuga 01.01.2019 

Joonise 2 järgi võib väita, et fertiilses eas naiste arv on madalam ning loomuliku iibe läbi 

rahvastikuarvu kasvamine lähiaastatel on vähe tõenäoline. Veidi on kasvanud meeste arv vanemate 

kui 70 aastate hulgas, jäädes siiski väiksemaks kui sama vanusegrupi naistel.  

Rahvastikupüramiid peegeldab rahvaarvus ja rahvastiku koosseisus toimuvaid muutusi. Püramiidi 

alumine osa näitab sündimust lähiminevikus – mida laiem on alumine osa üldiselt, seda suurem on 

sündimus. Kui mõni tulp on teistest väljaulatuvalt pikem, siis on tegemist ebatavaliselt kõrge 

sündimuse või sisserändega. 
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Joonis 3. Jõgeva valla rahvastikupüramiid. Allikas: Statistikaamet. 

Rahvastikupüramiidi järgi naiste arv vanuses 25–39 on oluliselt väiksem, kui sama vanuserühma 

meeste arv. 2019. aasta alguse seisuga on vanuses 25–29 meeste arv suurem 97 võrra ning vanuses 

30–39 suurem 199 võrra.  

1.5 Loomuliku iibe kordaja 
Loomulik iive näitab maakonna rahvaarvu muutust viimase kolme aasta jooksul, mis moodustub 

sünni- ja surmajuhtumite vahena. Kuigi sündide arv on suurenenud, on loomulik iive Jõgevamaal 

miinuses. See on tingitud eelkõige maakonna elanike vanuselisest struktuurist. Samuti mõjutab 

sündide arvu sotsiaal-majanduslik olukord ning 1–2 lapsega peremudel. Statistikaametis ei kajastu 

eraldi Jõgeva valla kohta loomuliku iibe kordajat ja ning seetõttu tuleb lähtuda maakondlikust 

statistikast.   

Tabel 2. Sünnid, surmad ja loomulik iive Jõgeva maakonnas. Allikas: Statistikaamet. 

 

Jõgevamaal ei ole viimaste aastate jooksul loomulik iive positiivne olnud. Eestis tervikuna püsib iive 

nullilähedasena.  

1.6 Demograafiline tööturusurveindeks 

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5–14-

aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64 aastased) suhe. Kui indeks on ühest 

suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. 
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Tabel 3. Jõgeva valla demograafiline töösurveindeks. Allikas Statistikaamet 

 

Jõgeva valla töösurve indeks on püsinud 0,7 piirimail, mis näitab, et tööturule siseneb vähem inimesi, 

kui sealt vanuse tõttu välja langeb. Jõgeva vallas on selle näitaja põhjal vananev töötajaskond ja noori 

siseneb tööturule vähem. 

Probleemid: 

 Jõgeva valla rahvastik on aastatel 2017–2019 kahanenud 7% ehk 1010 inimese võrra; 

 2017-2019 aastate jooksul on valla loomulik iive negatiivne; 

 Tööealine elanikkond väheneb. 

Valdkonna eesmärk: 

Jätkusuutlik vald, paikne elanikkond, tööealiste inimeste arvu suurenemine. 

Võimalikud meetmed: 

 Tõsta elanike elukvaliteeti (teenused sh kultuur, huvitegevus, sport jne);  

 Toetada laste sündi ja tagada vajalike teenuste (alus-, alg-, põhi-, gümnaasiumi-, 

huvihariduse) kättesaadavus ning kõrge kvaliteet; 

 Toetada uute töökohtade loomist ning ettevõtlust. 
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS 

Sotsiaalne sidusus on ühiskonna suutlikkus kindlustada oma ühtsus ning liikmete võrdsus ja heaolu. 

Mõistet kasutatakse, kirjeldamaks sidemeid, mis toovad inimesi ühiskonnas kokku ja hoiavad neid 

ühes. Sidusus tugineb sotsiaalsele usaldusele, kindlustundele, vastastikusele abistamisele, jagatud 

väärtustele ja võrdsetele võimalustele. 

2.1 Tööturu situatsioon 
2.1.2 Keskmine brutopalk  

Keskmine brutotulu on aastate lõikes kasvavas trendis. 2019. aastal oli keskmine palgatööst teenitav 

brutokuupalk Jõgeva vallas 1128 eurot (Eestis keskmiselt 1407 eurot). Kuigi keskmine brutokuupalk 

on tõusnud, siis on märgata brutokuupalga saajate vähenemist. Vahemikus 2017–2019 on brutotulu 

saajaid vähemaks jäänud 141 inimese võrra. (Tabel 4). Brutotulu saajate arvu vähenemise üheks 

põhjuseks võib välja tuua rahvaarvu pideva vähenemise Jõgeva vallas.  

Kuigi Jõgeva vallas on tööealisi mehi rohkem kui naisi, siis Statistikaameti 2019. aasta andmetel oli 

brutotulu saajate hulgas mehi 2456 ja naisi 2654, millest järeldub, et tööga on hõivatud rohkem naisi 

kui mehi.  

Tabel 4. Keskmine brutotulu ja brutotulu saajad Jõgeva vallas. Allikas: Statistikaamet 

 2017 2018 2019 

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot 998,48 1072,98 1128,24 

Brutotulu saajaid keskmiselt kuus 5251 5214 5110 

 

2.1.3 Ülalpeetavate määr 

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 100 tööealise 

(15–64-aastased) elaniku kohta. Näitaja iseloomustab rahvastiku vanuselist koosseisu. 

Sisuliselt näitab see, mitu mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta ehk mitut inimest 

peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Mida väiksem on suhe, seda väiksem on koormus töötajatel. 

2017. aastal oli Jõgeva vallas iga 100 tööealise kohta ca 56,7 mittetööeas ehk ülalpeetavat inimest. 

Samas aastaks 2020 on ülalpeetavate määr tõusnud 61,7 mittetööeas inimeseni (Tabel 5). Seega on 

Jõgeva vallas iga tööealise elaniku kohta ca kaks ülalpeetavat.  

Jõgeva vallas näitab ülalpeetavate määr pidevat tõusvat trendi.  

Tabel 5. Ülalpeetavate määr Jõgeva vallas. Allikas :Statistikaamet 

Jõgeva vald Ülalpeetavate määr 

2017 56,7 

2018 58,3 

2019 59,4 

2020 61,7 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Chiskond
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5rdsus
https://et.wikipedia.org/wiki/Heaolu
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2.1.4 Registreeritud töötuse määr 
Töötus on üks terviseriskidest, mis mõjutab oluliselt elanike sotsiaalset sidusust ja eelkõige rahulolu 

igapäevase eluga toimetulekul. 

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr näitab töötute osatähtsust tööjõus. Kõrgeim töötuse määr oli 

2010. aastal nii Eestis keskmiselt kui ka Jõgevamaal. Võrreldes teiste maakondadega on väiksem 

suhteline töötuse kasv viimastel aastatel teiste hulgas olnud Jõgevamaal. 2016. aastal oli väikseim 

registreeritud töötuse määr Tartumaa (3,6) järel Jõgevamaal (5,5). 

Töötukassa andmetel oli 30. juuni 2019. aasta seisuga Jõgeva valla töötute seas rohkem naisi kui 

mehi. Enam töötuid oli vanusegrupis 24–54 eluaastat ning kõige vähem vanusegrupis 16–24 eluaastat 

(Tabel 6). 

Tabel 6. Töötuse määr  30.06.2019 seisuga. Allikas: Eesti Töötukassa 

Omavalitsusüksus 

Kokku 

mehed ja 

naised 

Mehed 

kokku 

Naised 

kokku 
Mehed Naised 

Jõgeva vald 
   

M 

16- 

24 

M 

25- 

54 

M 

55 

N 

16-

24 

N 

25-

54 

N 

55 

 
233 113 120 16 64 33 13 74 33 

 

Joonis 4. Registreeritud töötute arv Jõgeva vallas. Allikas: Eesti Töötukassa 05.08.2020. 

Võttes aluseks Eesti Töötukassa andmed võrdluses 2018–2020 augusti alguse seisuga, siis on töötute 

arv Jõgeva vallas suurenenud. Jooniselt 4 on näha, et pärast Covid-19-st tingitud eriolukorra algust 

12.03.2020 kasvas töötute arv järsult, saavutades tipu 16. juunil 344 registreeritud töötuga. Pärast 
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seda on märgata mõningat langust, mis võib näidata, et hakatakse taastuma eriolukorrast tingitud 

kriisist.  

2.2. Kogukonna kaasatus ja kodanikeühendused 

Jõgeva valla kodanikeühenduste peamised tegevusvaldkonnad on:  

- kohaliku elu arendamine (külaseltsid); 

- kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevused;  

- korteriühistud;  

- oma liikmete esindamine ehk katusorganisatsioonid.  

MTÜ tegevuse aluseks on peamiselt aastane tegevuskava ja saadud projektitoetused. Maapiirkondade 

ühendustele on probleemiks arvutite ja internetiühenduse puudumine, samuti puudulik 

arvutikasutamisoskus.  

Kodanikeühendused teevad koostööd peamiselt kohaliku elu edendamisel ning kultuuri- ja 

spordiürituste korraldamisel. Lisandunud on ruumide rentimise ja toitlustusteenuse pakkumine 

teistele ühendustele. Mõningal määral tellitakse ka koolitusi, peamiselt huvitegevusega seotult, 

näiteks kunsti- ja käsitööalaseid. Huvi teiste tegemiste ja koostöö vastu on olemas, aga vaatamata 

kontaktide vahetamisele ja lubadustele tegeliku koostööni sageli ei jõuta. Vald on delegeerinud 

ühendustele peamiselt kultuuri- ja sporditöö organiseerimise. Enamik valla rahvamajadest on MTÜ-

de hallata, ka spordihooned ja sporditegevus on antud kohalike spordiklubide vedada. Sageli on 

külaseltsid piirkonna kogu vaba aja tegevuste korraldajad. Olulisemad probleemid valla ühendustel 

on püsiva finantseerimisallika puudumine ning liidrite väsimine. 

Probleemid: 

 Töötute arvu suurenemine; 

 Elanikkonna vananemine. 

Valdkonna eesmärk: 

Ühiskonna sidustamine ja kogukondade kaasamine. 

Võimalikud meetmed: 

Toetada omaalgatust ning soodustada ühenduste tegevusi. 
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3. TOIMETULEK 

3.1 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. 

Jõgeva valla eelarvest makstakse rahvastikuregistri järgi Jõgeva vallas elavatele inimestele 

sissetulekust sõltuvaid ja mittesõltuvaid toetusi. Abivajajatele osutatakse kõiki 

sotsiaalhoolekandeseadusest tulenevaid sotsiaalhoolekandeteenuseid. Sotsiaaltöö korraldamisel 

kasutatakse üleriigilist sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrit (STAR). 

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, sõltudes seal elavatest inimestest ning nende vajadustest. 

3.1.1 Sotsiaalhoolekandeabi andmise kord Jõgeva vallas 

Jõgeva vald korraldab järgmisi sotsiaalteenuseid, mille täpne kirjeldus, eesmärk ja sisu on antud 

sotsiaalhoolekande seaduses: 

1) koduteenus; 

2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus; 

3) tugiisikuteenus; 

4) täisealise isiku hooldus; 

5) isikliku abistaja teenus; 

6) varjupaigateenus; 

7) turvakoduteenus; 

8) sotsiaaltransporditeenus; 

9) eluruumi tagamise teenus; 

10) võlanõustamisteenus; 

11) lapsehoiuteenus; 

12) asendushooldusteenus; 

13) järelhooldusteenus. 

Vald osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid sotsiaalteenuseid, milleks võivad olla 

(loetelu ei ole ammendav): 

1) erialaspetsialisti nõustamisteenus; 

2) perenõustamisteenus; 

3) kriisiabi; 

4) tugirühmad ja tugiprogrammid; 

5) rehabilitatsiooniteenus; 

6) sõltuvusravi; 

7) toiduabi; 

8) viipekeeleteenus; 

9) häirenuputeenus. 
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Vald maksab järgmisi sissetulekust sõltuvaid toetusi: 

1) toimetulekutoetus; 

2) vajaduspõhine toetus; 

3) tervisetoetus. 

Vald maksab järgmisi sissetulekust mittesõltuvaid toetusi: 

1) sünnitoetus, mille suurus on 600 eurot; 

2) ranitsatoetus, mille suurus on 260 eurot; 

3) hooldajatoetus (sügava puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 200 eurot kuus, 

raske puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 100 eurot kuus; sügava puudega 

isiku hooldajale makstava toetuse suurus on 50 eurot kuus, raske puudega isiku hooldajale 

makstava toetuse suurus on 30 eurot kuus); 

4) eestkostetoetus, mille suurus on 25 eurot kuus; 

5) matusetoetus, mille suurus on 450 eurot. 

3.2 Sotsiaalteenuste ja -toetuste sihtgrupid 

Käesoleva indikaatori andmed aitavad kaardistada erinevate toimetuleku- ja terviseteenuste 

sihtgruppide suurust vallas ning sellest tulenevalt hinnata vajadust olemasolevate teenuste 

laiendamiseks/kitsendamiseks või uute teenuste väljaarendamiseks. 

Kahjuks ei ole andmeid mitmete sihtgruppide (nt üksikvanemaga perekonnad, üksi elavad eakad, 

sõltuvusprobleemidega perekonnad) kohta kättesaadavad ning hinnangu andmine oleks äärmiselt 

subjektiivne ning ei annaks õigeid otsuseid arendustegevusteks. 

Sotsiaaltöö korralduses on kolm suunda: lastekaitse, sotsiaalteenused ja -toetused. 

3.3 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 asendushooldusteenuse osutajatega, lastekaitsealaste projektide ning 

ennetustegevuste algatamine ja läbiviimine, laste ja perede hoolekande komisjoni töö korraldamine, 

vajadusel laste kinnisesse asutusse paigutamise korraldamine, lastevanemate nõustamine, vanemate 

ja laste vaheliste vaidluste lahendamine, vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu 

korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine, füüsilisele eestkostjale määratud ülesannete 

täitmise toetamine. 

Lastekaitse valdkonnas töötab peaspetsialist, kolm lastekaitsespetsialisti ja üks peretöötaja. 

Peretöötaja peamised ülesanded on lapse turvalisuse jälgimine abivajavas peres, pere juhendamine 

lapse kasvatamisel ja õpetamisel, lapse ja perekonna toetamine probleemide lahendamisel, kasutades 

erinevaid sotsiaaltöö meetodeid vastavalt probleemide olemusele, pere toimetuleku toetamine 

ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas, lastekaitse peaspetsialisti informeerimine peres toimuvatest 

muutustest, perele teenuste osutamine vastavalt sõlmitud lepingule ja hoolduskavale, lapse ja 

perekonna informeerimine, motiveerimine ja juhendamine; teenuse võimalustest teavitamine ja 

vajadusel nendes osalemise toetamine, koostöö tegemine pere toimimiseks oluliste asutustega 

(meditsiiniasutused, lasteaed, kool jt). 
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3.4 Vanemliku hoolitsuseta lapsed 
Statistika puudutab lapsi, kelle puhul on lapse aitamiseks olnud vajalik sotsiaal- või lastekaitsetöötaja 

sekkumine. Andmed vaadeldava perioodi kohta on vanemliku hoolitsuseta laste osas muutuvad. 

Siinkohal võib tegemist olla ka andmete edastamisel tekkinud veaga. Ühelt poolt on vanemliku 

hoolitsuseta ja abivajavate laste arv kasvanud eelkõige seetõttu, et sotsiaaltöötajatele ja 

lastekaitsetöötajatele teatatakse neist rohkem. Samas võib olla ka olukord, kus abivajajaid lapsi ongi 

juurde tekkinud. Vanemliku hoolitsuseta laste kõrge arv näitab vajadust lastekaitsetöötajate järele, 

kes õigel ajal saaksid rakendada erinevaid sekkumismeetmeid. Vajalik on arendada tugi- ja 

hooldusperede süsteemi. 

Asendushooldusteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks perele sarnaste elutingimuste 

võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine 

võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenustest ning neile kulunud 

summadest annab ülevaate tabel 7. 

Tabel 7. Asendushooldusteenused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Asendushooldusteenus 
Laste 

arv 
Summa 

Laste 

arv 
Summa 

 

Teenuse osutajad Kokku 2018 
 

2019 2020 

Siimusti Lastekeskus Metsatareke 14 18 3750 13 18 3520 
 

SOS Lasteküla 6 78 881 4 71 900 
 

Elva Laste- ja Perekeskus 1 17 400 1 19 200 
 

MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu 1 17 400 1 9 600 
 

AS Hoolekandeteenused 1 10 150 0 0 
 

MTÜ Siimupoiss 1 10 150 0 0 
 

 

Hoolduspereteenust kui üht asendushoolduse teenust osutati 2018. aastal ühele lapsele kokku summas 

4 380 eurot. 2019. aastal hoolduspere teenust ei osutatud.  

Jõgeva Vallavalitsuse eestkostel oli 2019. aastal 16 last, neist asendushooldusteenusel perekodus 15 

last, asendushooldusteenusel asenduskodus 1 laps ja 2 täisealist õppivat noort järelhooldusteenusel. 

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kulu kokku oli 284 222 eurot, sellest järelhooldusteenuse 

kulu 21 120 eurot, asendushooldusteenus perekodus 243 900 eurot ja asendushooldusteenus 

asenduskodus 19 200 eurot. 
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Kohtumääruse alusel on 2019. aastal asendushooldusteenuselt koju tagasi pöördunud 3 last (vanema 

hooldusõigus on kohtumäärusega taastatud). 

Lastekaitsealaste juhtumite menetlemist oli aasta jooksul 45 (25 poissi ja 20 tüdrukut). Need on väga 

keerukad juhtumid ja algatatud on juhtumimenetlus koos juhtumiplaani koostamisega. 

Juhtumimenetlusi algatati 2019. aastal 9 (6 poissi ja 3 tüdrukut). Lihtmenetlusi oli töös üle kahesaja. 

Perest eraldatud laste arv 2019. aastal oli 7 (4 poissi ja 3 tüdrukut). Perest eraldatud lapsed paigutati 

turvakoduteenusele, neist aasta lõpuks naasid koju tagasi 5 last (3 poissi, 2 tüdrukut) ja 2 last naasid 

koju tagasi jaanuaris 2020. Asendushooldusteenusele (hoolduspere, perekodu, asenduskodu) ei 

paigutatud ühtegi last. 

Kinnise lasteasutuse teenusele (KLAT teenus) on kohtumäärusega suunatud 2 last (1 poiss, 1 tüdruk). 

3.5 Sotsiaalteenused 

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. 

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 lähtuvad (abi matuste korraldamise asjaajamisel, pesu pesemise korraldamisel jm), saatja 

teenus. 

Teenuste valdkonnas töötab peaspetsialist, üks vanemspetsialist, kolm spetsialisti, neli 

hooldustöötajat ja kaheksa piirkonna sotsiaalhooldustöötajat. Piirkonna sotsiaalhooldustöötajad 

teenindavad valla 8 piirkonda. 

Raske ja sügava puudega lastele osutati sotsiaalteenuseid kokku summas 39 422 eurot. 

Sotsiaalteenust osutati 69-le raske puudega lapsele ja 8-le sügava puudega lapsele. Raske ja sügava 

puudega lastele osutati 2019. aastal sotsiaalteenuseid kokku summas 70 055 eurot. Sotsiaalteenust 

osutati 34-le raske puudega lapsele ja 10-le sügava puudega lapsele. Puuetega laste sotsiaalteenuste 

vajadus ja mahud on tõusnud ühe aastaga summas 30 633 eurot. Sotsiaalteenustest ning osutatud 

summadest annab ülevaate tabel 8. 

Tabel 8. Sotsiaalteenused sügava või raske puudega lastele (tasandus- ja toetusfondi eraldus). Allikas: Jõgeva 

Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Toetuste nimekiri 2018 2019 2020 

Teenus Summa Summa 
 

lapsehoiuteenus 15297 2814   

tugiisikuteenus 11277 30572   

rehabilitatsiooniteenus 400 71   
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nõustamisteenus 9732 919   

sotsiaaltransporditeenus 2146 2069   

muud teenused 570 9755   

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, 

võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgade tekkimist 

toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. 

Võlanõustamisteenuse vajadus on püsinud stabiilsena, kuid nõustamise sisuline osa on muutunud 

keerukamaks ja juriidilisemaks. Võlanõustamisteenuse saamiseks tehtud pöördumiste peamised 

põhjused on välja toodud tabelis 9. 

Tabel 9. Võlanõustamisteenus ja põhjused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Võlanõustamisteenus 2018 2019 

Põhjused 
Teenuste 

arv 

Teenuste 

arv 

üüri ja  kommunaalmaksete 

võlg 
6 3 

SMS laen 5 9 

Trahvid 2 0 

muud võlad ja kohustused 1 1 

mitme probleemiga võlg 4 5 

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes 

tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuste vajadusest Jõgeva vallas annab 

ülevaate tabel 10.  

Tabel 10.  Koduteenus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Koduteenus 2018 2019 2020 

isikud kokku 93 113   

kogumaht tundides 6456 8294   

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku 

tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel 

põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle 
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toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. 

Üldhooldusteenust vt tabelist 11. 

Tabel 11. Üldhooldusteenused. Allikas Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Üldhooldusteenus 2018 2019 2020 

hoolekandeasutusi kokku 16 18 
 

Isikuid kokku 103 72 
 

teenuse kogumaksumus  298323 315028 
 

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab 

sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel 

ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises 

ning isiku suurema omavastutuse võime arendamises. Tugiisikuteenuse maht on võrreldes 2018. 

aastaga tõusnud 23 322 euro ulatuses. Tugiisikuteenustest ja teenuse kogumaksumusest annab 

ülevaate tabel 12. 

Tabel 12. Tugiisikuteenus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Tugiisikuteenus 2018 2019 

puudega lapsed 11 13 

puudega täiskasvanud 2 4 

isikuid kokku 13 17 

teenuse kogumaksumus  26484 49806 

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku 

iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades (vt tabel 13). 

Tabel 13. Isikliku abistaja teenus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Isikliku abistaja teenus 2018 2019 2020 

isikliku abistaja teenuse vajadus 

(inimest) 
3 4 

 

teenuse kogumaksumus  3450 8700 
 

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei 

ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele 

vastavat eluruumi tagama. 2019. aasta alguse seisuga oli teenust saanud elanike arv 102 inimest, aasta 
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jooksul lisandus 12 inimest. Aasta lõpuks oli teenuselt lahkunud 32 inimest: 3 surma, 16 

eraelamispinnale kolimise ning 3 hoolekandeasutusse ööpäevaringsele teenusele suundumise tõttu. 

(Tabel 14). 

Tabel 14. Eluruumi tagamise teenus. Allikas: Jõgeva vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Eluruumi tagamise teenus 2018 2019 

eluruumi tagamise teenuse vajadus 

(inimest) 
102 82 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §2 lõike 

1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada 

transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. 

Sotsiaaltransporditeenust osutati 71 inimesele summas 16 289 eurot ja sõidukilomeetreid kogunes 

teenuse osutamiseks 53 426. Lapsi oli teenuse kasutajatest 14 ning neli neist vajas transporti teraapias 

ja eriarstil käimiseks, milleks kulus  kokku 2 676 sõidukilomeetrit. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 

korraldatud veoteenust puudega lastele koolis käimiseks kasutasid 10 last, kokku 33 696 km ja 

kogumaksumusega 3 579 eurot. Valla eelarvest kaeti lastele osutatud teenuse maksumus 2 833 ja 

raske ning sügava puudega lastele riigi eelarvest eraldatud toetuse summast 2 069 eurot. 

Koolis käimiseks kasutas sotsiaaltransporti veel üks isik, kellele tehtud kulutused kokku olid 1 916 

eurot. 

Omaosalusega kasutasid tellitud teenust 12 inimest ja maksid kokku 660 eurot. Jõgeva Vallavalitsuse 

28. oktoobri korralduse nr 573 alusel said transporditeenust 33 inimest ja maksid osutatud teenuse 

eest kokku 288 eurot. 

Peale kooliga seotud transpordi kasutati teenust ainult avalike teenuste kasutamise eesmärgil: 

eriarstide ja terapeutide vastuvõtul käimiseks, hoolekandeasutustesse kolimiseks (Tabel 15). 

Tabel 15. Sotsiaaltransporditeenus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Sotsiaaltransporditeenus 2018 2019 

teenuse saajaid 38 71 

teenuse kogumaksumus 6 935 16 289 

sõidukilomeetreid kokku 36 231 53 426 

Füsioterapeudi teenust osutati 1 raske puudega lapsele ja teenust osutas SA Jõgeva Haigla ja ühele 

täiskasvanule (Tabel 16). 

Tabel 16. Füsioterapeudi teenus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Füsioterapeudi teenus 2018 2019 

lapsi kokku 1 1 
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lapsed – teenuse kogumaksumus 268 71 

täiskasvanud kokku 1 0 

täiskasvanud – teenuse kogumaksumus 112 0 

Perenõustamise teenuse osutajad  on MTÜ Inimene Õpib ja OÜ KMM Konsultatsioonid ja 

Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse Nõustamiskeskus OÜ (Tabel 17). 

Tabel 17. Perenõustamise teenus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Perenõustamise teenus 2018 2019 

pered kokku 7 4 

teenuse kogumaksumus 2 159 1 260 

Viipekeele tõlketeenust osutab MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid ja selle kasutust on näha Tabelist 18. 

Tabel 18. Viipekeele tõlketeenus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Viipekeele tõlketeenus 2018 2019 

isikud kokku 1 3 

teenuse kogumaksumus 71 683 

Psühholoogilise nõustamise teenuse osutajad on Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse Nõustamiskeskus 

OÜ ja OÜ Selliov. Nõustamise teenuse kasutamisest ja maksumusest annab ülevaate Tabel 19. 

Tabel 19. Psühholoogilise nõustamise teenus. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Psühholoogilise nõustamise teenus 2018 2019 

isikud kokku 9 7 

teenuse kogumaksumus 1 789 1 754 

Toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus - Jõgeva Vallavalitsus osutab alates 1. juunist 2018 

toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenust. Toetatud elamise teenust osutati 2018. aastal 9 

isikule. Isikud ise tasusid eluasemega kaasnevad kulud. Kogukonnas elamise teenust osutati 4 isikule. 

Teenuse saaja tasus teenuse eest omaosalustasu (toitlustamise ja majutuse eest) 230 eurot kuus, mis 

on riiklikult kehtestatud omaosaluse piirmäär. Erihoolekandeteenust rahastatakse riigieelarvest, 

millest kaetakse 3 tegevusjuhendaja töötasud. Alates 2020. aasta jaanuarist osutatakse toetatud 

elamise teenust 10-le isikule ja kogukonnas elamise teenust 20-le isikule. 
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Eestkoste korraldus: Jõgeva Vallavalitsuse eestkostel on 43 täisealist isikut ja 23 last. Eestkostja 

ülesandeks on isiku esindamine igasugusel asjaajamisel, õigustoimingute ja muude tehingute 

tegemisel. Eestkostetava vara valitsemine, sotsiaalteenuste, rehabilitatsiooni, ravi ja igapäevaelu 

korraldamine ning kohtule eestkostja aruande esitamine 

3.6 Sotsiaaltoetused 
Sotsiaaltoetuste eesmärk on toetada ja suurendada inimese ja perekonna iseseisvat toimetulekut ning 

sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, soodustada ja parandada isiku ning perekonna 

toimetulekuvõimet, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu 

ühitamist. Toetuste valdkonnas töötab peaspetsialist ja kaks spetsialisti. 

Vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes peredel on võimalik taotleda valla eelarvest sissetulekust 

sõltuvaid sotsiaaltoetusi hädavajalike kulude osaliseks hüvitamiseks. Tabelis 20 on välja toodud 

taotluste arv ja summad aastal 2018 ja 2019. 

Tabel 20. Sotsiaaltoetused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Toetuste nimekiri Taotluste arv 
 

  
 

Toetus Taotluste arv 2018 
2018 

summa 

Taotluste arv 

2019 

2019 

summa 

toimetulekutoetus 
  

391 78 253 

vajaduspõhine toetus 135 20 294 157 27 184 

tervisetoetus 266 15 991 220 16 160 

muud sotsiaaltoetused 9 369 
  

hooldaja toetus (raske ja sügav puue) 
 

62 908 
 

186 410 

Eelnevale lisaks makstakse valla eelarvest sissetulekust mittesõltuvaid toetusi, vt tabel 21. 

Tabel 21. Sotsiaaltoetused. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond 

Toetuste nimekiri  
Taotluste 

arv 

 Taotluste 

arv 

 

Toetus 
 2018 

Summa 

 2019 

summa 

matusetoetus 172 70 937 180 82 162 

sünnitoetuse I osa 102 30 110 128 38 400 



22 

 

sünnitoetuse II osa 70 21 686 112 33 600 

eestkostetoetus 302 7 550 423 10 575 

hoolduspere isiklike kulude 

toetus 
11 2 640 - 0 

hoolduspere vanema toetamise 

toetus 
12 1 500 - 0 

esmakordselt kooli mineva lapse 

toetus 
143 37 180 117 30 420 

3.7 Puuetega lapsed ja täiskasvanud 
Jõgeva maakonnas on puuetega lapsi 313 ning nendest 166 on Jõgeva valla lapsed. Tööealiste 

puuetega inimeste arv on 2 878 ja nendest 1 286 on Jõgeva valla inimesed. Vanaduspensioniealisi 

puudega inimesi on maakonnas kokku 3 338 inimest, kellest 1 461 on Jõgeva valla inimesed (tabel 

22). Jõgeva vallas on maakonna puuetega inimeste osakaal võrreldes Mustvee ja Põltsamaa vallaga 

44,6% ja kogu Jõgeva valla rahvaarvu aluseks võttes on puuetega inimeste osakaal üldarvust 21,3%. 

Eesti kogu elanikkonnast oli see 2017. aastal 11,4%.  

Tabel 22. Jõgeva valla puudega inimesed raskusastmete, puudeliikide ja vanusegruppide lõikes 31.05.2019 seisuga. 

  Keskmine puue Raske puue Sügav puue Kokku 

Lapsed 71 87 8 166 

Keele- ja kõnepuue 17 9 
 

26 

Kuulmispuue 3 
  

3 

Liikumispuue 13 2 
 

15 

Liitpuue 9 19 6 34 

Muu 21 11 1 33 

Nägemispuue 
   

0 

Psüühikahäire(v.a vaimupuue) 8 40 1 49 

Vaimupuue 
 

6 
 

6 

Puudeliik määramata  
   

0 

Tööealised 691 488 107 1286 

Keele-ja kõnepuue 4 
  

4 

Kuulmispuue 13 
  

13 

Liikumispuue 177 61 4 242 

Liitpuue 149 128 63 340 
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Muu 100 8 
 

108 

Nägemispuue 3 4 
 

7 

Psüühikahäire (v.a vaimupuue) 187 228 33 448 

Vaimupuue 58 59 7 124 

Puudeliik määramata  
   

0 

Vanaduspensionärid 310 970 180 1460 

Keele- ja kõnepuue 
   

0 

Kuulmispuue 5 2 
 

7 

Liikumispuue 154 444 45 643 

Liitpuue 101 368 92 561 

Muu 39 53 2 94 

Nägemispuue 4 7 2 13 

Psüühikahäire (v.a vaimupuue) 5 83 37 125 

Vaimupuue 
  

1 1 

Puudeliik määramata  2 13 1 16 

Kõik vanusgrupid kokku 1072 1545 295 2912 

Keele- ja kõnepuue 21 9 0 30 

Kuulmispuue 21 2 0 23 

Liikumispuue 344 507 49 900 

Liitpuue 259 515 161 935 

Muu 160 72 3 235 

Nägemispuue 7 11 2 20 

Psüühikahäire (v.a vaimupuue) 200 351 71 622 

Vaimupuue 58 65 8 131 

Puudeliik määramata  2 13 1 16 

Probleemid: 

 Puudega ja vähenenud töövõimega isikute suurenev arv; 

 Elanikkonna vananemine. 

Valdkonna eesmärk: 

Kõigile valla kodanikele on tagatud vajaduspõhiselt kvaliteetne ja kiire sotsiaalteenus. 

Võimalikud meetmed: 

Toetada uusi projekte ning jätkata olemasolevatega. 
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4.LAPSED JA NOORED 

Jõgeva vallas on lastele ja noortele loodud igakülgsed võimalused harrastada sporti, samuti 

võimalused läbi seltsitegevuse lüüa kaasa aktiivselt kultuuris, noortele suunatud tegevustes ning 

erinevates ühingutes. Elutervele ja loovale arengule aitab kaasa Jõgeva valla kaasaegne 

haridusvõrgustik. 

4.1 Laste arv 
Maakonna laste arv vanuses 0–19 aastat kajastab langustrendi ning on aastate 2005–2017 lõikes 

vähenenud 2 605 lapse võrra. Kõige väiksem vähenemine on olnud 0–4-aastaste laste osas – 397 last, 

kõige kiirem vähenemine on toimunud 10–14-aastaste laste osas – 961 last. Näitajad mõjutavad 

oluliselt haridusasutuste võrku maakonnas. 

Rahvastikuregistri 15. septembri 2020. aasta andmetel elas Jõgeva vallas 2589 noort vanuses 7–26 

eluaastat (tabel 23). 

Tabel 23. 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 24. 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 
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4.1.1 Laste arv haridusasutustes 

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

lasteaedades õpib ligikaudu 630 last (tabel 25).  

Tabel 25. Õpilaste arvud lasteaedades (2019/2020) 

Lasteaia nimetus Laste arv 

Lasteaed Rohutirts 170 

Lasteaed Karikakar 105 

Palamuse Lasteaed Nukitsamees 101 

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaed 67 

Sadala Kooli lasteaed 28 

Jõgeva Aleviku Lasteaed 34 

Kurista Lasteaed Karukell 20 

Kuremaa Lasteaed-Algkool 19 

Laiuse Jaan Poska Põhikooli lasteaed 24 

Vaimastvere Kooli lasteaed 17 

Siimusti Lasteaed-Algkool 51 

Jõgeva Lasteaias Rohutirts on tasandusrühm erivajadustega lastele. Lisaks on sobitusrühmad Jõgeva 

Lasteaias Rohutirts, Jõgeva Lasteaias Karikakar, Palamuse Lasteaias Nukitsamees ja Torma Lasteaias 

Linnutaja. Kõikides lasteaedades on tagatud ka logopeedi või eripedagoogi teenus. 

Valla hallatavate asutustena tegutseb kaheksa üldhariduskooli ja täiskasvanute gümnaasium:  

1. Carl Robert Jakobsoni nimeline Torma Põhikool on 9-klassiline kool Torma alevikus; 

2. Jõgeva Põhikool on 9-klassiline paralleelklassidega kool Jõgeva linnas; 

3. Kuremaa Lasteaed-Algkool on 4-klassiline kool Kuremaa alevikus, õpe toimub liitklassides; 

4. Laiuse Jaan Poska Põhikool on 9-klassiline kool, õpe toimub osaliselt liitklassides; 

5. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium on gümnaasiumiastmega kool Palamuse alevikus; 

6. Sadala Kool on 6-klassiline kool Sadala alevikus, õpe toimub liitklassides; 

7. Siimusti Lasteaed-Algkool on 6-klassiline kool Siimusti alevikus; 

8. Vaimastvere Kool on 9-klassiline kool Vaimastvere külas, õpe toimub osaliselt liitklassides; 

9. Jõgeva Täiskasvanute Gümnaasium asukohaga Jõgeva linnas. 
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Jõgeva valla koolides õppis 2019./2020. õppeaastal kokku 1313 õpilast, neist 1280 põhikoolis ja 33 

gümnaasiumis (riigile kuuluvas Jõgevamaa Gümnaasiumis oli õpilasi 189). Suurima õpilaste arvuga 

on Jõgeva Põhikool, mille õpilaste arv moodustab enam kui pool valla kõikide koolide õpilastest. 

Suuremad on ka piirkonnakeskustes asuvad Palamuse ja Torma kool. Kolme suurema kooli õpilaste 

arv on langustrendis. Ülejäänud viis kooli on väikesed. Õpilaste arvu mõningane kasv on aset leidnud 

Siimusti ja Vaimastvere koolis. Kuremaa, Laiuse ja Sadala koolis on see olnud pigem stabiilne. 

Tervist edendavad koolid (TEK) on: C. R. Jakobsoni nimeline Torma Põhikool ja Oskar Lutsu 

Palamuse Gümnaasium.  Lisaks kuuluvad tervist edendavate koolide võrku Jõgevamaa Gümnaasium 

ja Kiigemetsa Kool. 

Võrgustike koosseisus osaletakse üleriigilistes tegevustes ning toetatakse ühiselt maakonna tervist 

toetavat ja väärtustavat kasvatust haridusasutustes. 

Jõgeva valla territooriumil asuvad järgmised riigikoolid: Jõgevamaa Gümnaasium, Kiigemetsa Kool ja 

Luua Metsanduskool. 

4.2 Lastele ja noortele suunatud ennetustegevused vallas 

Jõgeva vallas ei ole laste hoolekande komisjoni. Lastekaitsetöö põhineb juhtumikorralduse meetodil 

ja arvestades lapse huve ning erinevate teemade (nagu näiteks koolikohustuse mittetäitmine, 

korrarikkumised, käitumisprobleemid, lapse erivajadused, pereprobleemid jne) osas kutsutakse 

vajaduspõhiselt kokku ümarlaud, et leida lapse huve kõige paremini arvestav lahendus. Selliste 

ümarlaudade osas statistikat ei peeta, tegevus toimub vastavalt abivajadusele. Ka ümarlaua koosseis 

valitakse vastavalt vajadusele, kaasates vajadusel erinevaid erialaspetsialiste. 

4.3 Valla laste ja noortega tegelevad asutused 

Jõgeva vallas on noortele loodud mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks ja huvihariduses 

osalemiseks. Toetatakse huvihariduse teenusepakkujaid ning huvikoolides ja -ringides osalejaid. 

Noorsootööd pakutakse mitmekülgsetes valdkondades. 

Jõgeva vallas tegutseb üheksa noortekeskust, mida koordineerib Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus 

Jõgeva Valla Noortekeskus (tabel 26). 

Tabel 26. Jõgeva Valla Noortekeskuse  struktuur ja koosseis. Allikas: Jõgeva Vallavalitsus 

  
Ametikoht Koormus 

1. Jõgeva Valla Noortekeskus Juhataja 1.0 

 
1) Jõgeva Linna Noortekeskus Noortejuht 1.0 

 
2)Siimusti Noortekeskus Noortejuht 0.75 

 
3)Vaimastvere Noortekeskus Noortejuht 0.5 

 
4)Jõgeva aleviku Noortekeskus Noortejuht 0.5 



27 

 

 
5)Laiuse Noortekeskus Noortejuht 0.5 

 
6)Kuremaa Noortekeskus Noortejuht 0.5 

 
7)Palamuse Noortekeskus Noortejuht 1.0 

 
8)Torma Noortekeskus Noortejuht 0.5 

 
9)Sadala Noortekeskus Noortejuht 0.25 

 

Jõgeva Kaitseliidu maleva Kodutütred ja Noored Kotkad  

Isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, kuhu kuuluvad 7–18-aastased tütarlapsed ja 

noormehed. Organisatsiooni peamised eesmärgid on: kasvatada noorte isamaalist meelsust, kasvatada 

kõrge moraaliga isiksusi, arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid, harjutada noori järgima 

tervislikku eluviisi. 

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koondusi, loenguid, kursusi, praktilisi töid, laagreid, 

võistlusi jne. Peamine õpiväljund on järgukava ja erikatsed. Õpiväljundite kontrollimiseks 

korraldatakse laagrite lõpus eksameid ja võistlusmänge. 

Rühmi juhendavad vabatahtlikud täiskasvanud juhid. Jõgeva malevas on palgalised kodutütarde 

instruktorid ja noorte kotkaste instruktor, lisaks rändinstruktor, kelle ülesandeks on piirkondades 

rühmade töö aktiviseerimine ja taseme ühtlustamine, vabatahtliku rühmajuhi toetamine. Iganädalaselt 

toimuvad Kaitseliidu rändinstruktori tunnid Palamuse noormeestele ja neidudele. 

Jõgeva valla Kodutütarde ja Noorkotkaste rühmade liikmelisusest annab ülevaate tabel 27. 

Tabel 27. Jõgeva valla Kodutütarde ja Noorkotkaste rühmade liikmelisus 

  

Kodutütred 

(KT) 
2017 2018 

Liikmete 

arv 

oktoober 

2019 

Noorkotkad 

(NK) 
2017 2018 

Liikmete arv 

oktoober 2019 

1 Jõgeva KT 15 18 23 Jõgeva NK 32 24 36 

2 Siimusti KT 8 12 12 Siimusti NK 10 10 12 

3 Laiuse KT 20 21 20 Laiuse NK 10 11 13 

4 Vaimastvere 

KT 
12 13 13 

Vaimastvere 

NK 
3 3 3 

5 Sadala KT 7 7 7 Sadala NK 
  

3 
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6 Torma KT 13 11 11 Torma NK 6 6 6 

7 Palamuse KT 16 18 18 Palamuse NK 2 2 2 

  KOKKU 91 100 104   63 56 75 

Rühmade ametlikele liikmetele lisanduvad kandidaadid, kes osalevad rühma töös, kuid ei ole veel 

noorliikmeks vastu võetud. 

4.4 Huvikoolid 
Jõgeva vallas on 5 huvikooli, millest 3 on munitsipaalhuvikoolid (Jõgeva Kunstikool, Jõgeva 

Muusikakool, Jõgeva Valla Spordikool). Erahuvikoolidena tegutsevad MTÜ Tantsustuudio Cestants 

ja Palamuse Laulustuudio. 

2019. aastal valla 12–26-aastaste noorte hulgas läbi viidud küsitluse järgi osaleb huvihariduses ja 

huvitegevuses 77,1% noortest. Noorte osalemist huvitegevuses on parandanud üleriigiline 

huvihariduse ja huvitegevuse toetus. Loodud on uusi huviringe, mida Jõgeva vallas varem ei olnud, 

ning eraldatakse õppetoetust osalustasude maksmiseks ja transporditoetust kodukohast kaugemal 

olevas huviringis osalemiseks. 

Probleemid: 

 Jõgeva vallas on laste arv  pidevas langustrendis 

Valdkonna eesmärk: 

Laste tervislik ja turvaline areng, terviseteadlikud ning aktiivsed lapsed, noored ja nende vanemad. 

Võimalikud meetmed: 

Koostöö peredega, erinevate asutustega ning tegevuste suurendamine, arvestades laste vajadusi. 
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5.TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

5.1 Keskkonna mõjurid 
Jõgeva valla looduskeskkond on väga mitmekülgne. Iseloomulikeks pinnavormideks on kindlasti 

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

kõrgus merepinnast on 144 meetrit. 

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 pae varud. 

5.2 Veemajandus 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid pakuvad Jõgeva vallas AS Emajõe Veevärk ja OÜ Jõgeva 

Veevärk. Jõgeva vallavolikogu 26.06.2019 määrusega nr 93 on kehtestatud „Jõgeva valla 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030“ (edaspidi Kava). 

Kava järgi on ÜVK järgmistes asulates: Jõgeva linn, Jõgeva alevik, Siimusti alevik, Laiuse alevik, 

Kuremaa alevik, Sadala alevik, Torma alevik, Palamuse alevik, Luua küla, Pikkjärve küla, Kaarepere 

küla, Kassinurme küla, Painküla küla (ainult veevärk), Saduküla küla, Õuna küla, Viruvere küla, 

Liivoja küla, Võduvere küla, Kurista küla, Vaimastvere küla, Kärde küla (ainult veevärk), Raaduvere 

küla, Laiusevälja küla, Kantküla küla, Vaiatu küla, Tõikvere küla, Rääbise küla (ainult veevärk), 

Vilina küla (ainult veevärk).  

Perspektiivselt arendatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon välja Vana-Jõgeva külas. Kaaluda tuleb 

ühiskanalisatsiooni taastamist Kärde ja Painküla (Metsakatsejaam) külade tiheda asustusega osades. 

Hajaasustusega piirkondades kasutavad elanikud tarbevee saamiseks salv- või puurkaevusid ning 

reoveekäitluseks kogumismahuteid või lokaalseid puhastussüsteeme ja immutamist. Nõuetele 

vastavaid reoveekäitlussüsteeme on vähestel majapidamistel. Enamus lokaalseid süsteeme on 

amortiseerunud. Salvkaevude veekvaliteet on otseses seoses majapidamiste reoveekäitlusega ning 

kvaliteetne joogivee saamine ei ole alati tagatud.  

Elanikkonna vähesuse ja suhteliselt hajali paiknemise tõttu ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

rajamine hajaasustusse otstarbekas.  

Jõgeva vald osaleb hajaasustuse programmis, millega toetatakse veevarustuse ja reoveekäitluse 

rajatiste rajamist hajaasustusega piirkondadesse. 

5.3 Transport ja teedevõrk 

Ühistransporditeenuseid arendab Jõgeva vald koostöös mittetulundusühinguga Jõgevamaa 

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

maakonnaliini peatus Jõgevamaal. Jõgevalt Tartusse sõidab erinevatel päevadel kokku kaksteist 

erinevat bussiliini, millest avalikke liine on seitse ning ülejäänud on kommertsliinid.  Suurematel 
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keskustel on olemas bussiühendus Jõgeva linnaga, kuid hajaasustuse piirkonnast on ühendused 

Jõgeva ja Tartu suunal tööl käimiseks sobivad vaid teel olevatest peatustest. 

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. 

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:  

 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 Kaupluse–bussijaama kergliiklustee 260 m  

 Vaiatu bussijaama–küla alguse kergliiklustee 150 m  

 Palamuse 1455 m  

 Kaarepere 1360 m  

 Luua 390 m  

 Nava–Pikkjärve 3425 m  

 Jõgeva Tallinna maantee kergliiklustee 1300 m 

 Jõgeva aleviku jalgtee 920 m  

 Saduküla 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 jalgrattatee 992 m (Siimusti–Keraamika) 

 Laiusevälja külas Jõgeva–Mustvee mnt ääres olev kergliiklustee 320 m 

Analüüsid kergliiklusteede kasutatavuse kohta Jõgeva vallas puuduvad, mistõttu ei ole võimalik 

antud dokumendis öelda, kui suures ulatuses ning mis vanuserühmade poolt kergliiklusteid kõige 

enam kasutatakse. 

5.4 Kuritegevus, joobes sõidukijuhid, liiklusõnnetused  

Jõgeva vallas registreeriti 2018. aastal kokku 143 kuritegu, millest 47 moodustasid vägivallakuriteod 

ja 29 varavastased kuriteod. 2019. aastal on  registreeritud kuritegude arv vähenenud. Kokku oli 118 

kuritegu, millest vägivallakuritegusid 39 juhtumit. 

Alaealiste poolt toimepandud kuritegude arv 2019. aastal tõusis. 2018. aastal oli juhtumeid 8 ja 2019. 

aasta samal ajal oli 13 juhtumit. 

Politsei tabab igal aastal üha rohkem alkoholijoobes juhte. Juhtumeid, kus mootorsõidukit juhib isik, 

kes on tarvitanud alkoholi, tabati 2018. aastal Jõgeva vallas kokku 63. Aasta varem tabas politsei 56 
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joobes mootorsõidukijuhti ja 2019. aasta sama ajaga on tabatud 70 alkoholijoobes 

mootorsõidukijuhti.  

Lähisuhtevägivalla kuriteoteateid registreeriti 2018. aastal 26 korral, 2019. aastal oli see arv 17. 

Statistika näitab, et järjepidev ja intensiivne ennetustöö lähisuhtevägivalla juhtumitega on 

vähendanud kuriteo- ja infoteateid (tabel 28).  

Statistikast nähtub, et alates 2018. aastast on tõusnud Jõgeva vallas lähisuhtevägivalla infoteadete 

arv. Põhjus on kindlasti selles, et inimesed on teadlikumad lähisuhtevägivallast ning julgetakse 

pöörduda politseisse abi saamiseks. 

Jõgeval toimunud liiklusõnnetuste arv on sarnaselt Eestile langustrendis, samuti liiklusõnnetustes 

vigastatute ja hukkunute näitajad.  

Jõgevamaal on toimunud mõned õnnetused raudteel seoses rongiliiklusega. Viimastel aastatel on 

õnnetustest enim leidnud aset otsasõite inimestele, vähenenud on kokkupõrked teiste autodega. 

Tabel 28. Jõgeva valla registreeritud kuriteod. Allikas: Lõuna Prefektuuri Jõgeva politseijaoskond 

Jõgeva vallas registreeritud kuriteod 2017 2018 2019 

registreeritud kuriteod 114 143 134 

vägivallakuriteod 28 47 50 

varavastased kuriteod 32 29 34 

avastatud joobes juhte 56 64 78 

alaealiste poolt toimepandud kuriteod 17 8 21 

    

registreeritud väärteod 725 888 1032 

…neist narkoväärteod 5 4 6 

…neist liiklusväärteod 665 837 967 

    

alaealiste väärteod kokku 21 12 53 

… neist alkoholiseaduse  rikkumised 3 1 13 

… neist tubakaseaduse rikkumised 5 3 6 

    

lähisuhtevägivalla kuriteoteated 12 26 19 

… neist laste osalusel/suhtes 7 14 10 

Lähisuhtevägivalla infoteated 69 87 81 

… neist lapse osalusel/suhtes 13 12 21 
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5.5 Organiseerimata noorte kogunemiskohad 

Jõgeva valla noorsoopolitseiniku seisukohalt on peamisteks probleemseteks kogunemiskohtadeks 

Jõgeva linnas asuvad mänguväljakud ja korvpalliplats. Noorte viibimise antud aladel muudab 

probleemseks fakt, et noored lähevad sinna lõhkuma ja alkoholi tarvitama. Kuna mänguväljakuid on 

halva valgustusega ja raskesti ligipääsetavad, jäävad need patrullile enamasti märkamatuks. Lisaks 

tõi noorsoopolitseinik välja Pedja jõe ääres asuva rannaala ning valla erinevates piirkondades asuvad 

bussijaamad.  

Jõgeva valla noorsootöötajad tõid välja noorte kogunemiskohtadena järgmised paigad: Laiusel 

kogunevad noored kooli staadionile ja seal olevale korvpalliväljakule. Palamusel kogunetakse poe 

juures ja majade vahel olevale korvpalliväljakule. Jõgeval on suurimaks kogunemiskohaks 

staadionide vahel olev korvpalliväljak. Noored on ka ise muret tundnud, et selline kogunemine segab 

neid, kes soovivad seal korvpalli mängida ja loodavad, et tulevikus saab korvpalliväljakule aia ümber 

ehitada. Siimustis on endiselt populaarne bussijaam. Sadalas kogunetakse poe juurde ja kooli juures 

olevale palliplatsile. Vaimastveres, Tormas ja Kuremaal selline koht puudub.  

5.6 Perevägivald 

Isikuvastastes kuritegudes on valdavalt tegu kehaliste väärkohtlemistega (perevägivallajuhtumid ja 

kähmlused-kaklused ühiste joomingute käigus, kus tavajuhtudel on üks löömise episood). Selliste 

kuritegude avastamisel on politsei tööefektiivsus olnud seni väga suur: Jõgeva vallas kui ka Jõgeva 

maakonnas on läbi aastate avastamise protsent isikuvastaste kuritegude lahendamisel olnud üle 96%. 

See tähendab, et avastamata jäävad ainult üksikud isikuvastased kuriteod. 

Positiivsete muutuste saavutamiseks ja säilitamiseks tegeldakse programmis süsteemselt noore enda, 

tema vanemate, pere kui ka pereväliste inimeste ja asutustega. Ühe perega töötab üks terapeut, 

leidmaks üles pere ja peret ümbritseva keskkonna ressursid. Terapeut annab parima, et noor ja pere 

hakkaksid kasutama neid tugevusi rahuldust pakkuvama elu saavutamiseks, arvestades seejuures 

ühiskonna norme. 

5.7 Tervist edendavad töökohad 

Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik loodi Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Alates 

2006. aastast koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi Tervise Arengu Instituut. 

Tervise edendamine töökohal tähendab tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava 

keskkonna loomist ja erinevate võimaluste pakkumist tööandja poolt. Töökoha tervist edendavate 

tegevuste tulemuste hulka kuuluvad näiteks töötajate enesetunde paranemine, töölt puudumise 

vähenemine, töötajate motivatsiooni tõus, suurem tootlikkus.  

Jõgeva vallas on tervist edendavate töökohtade nimekirjas järgmised asutused/ettevõtted: 

Hoolekandeteenused AS, Lõuna Prefektuur, Maanteeamet, Maksu- ja Tolliamet, Omniva AS, 

Päästeamet, Rimi Eesti Food AS, Tamro Eesti OÜ (Benu apteek), AS SEB pank, Selver AS, 

Swedbank AS, Eesti Töötukassa, Tööinspektsioon. 

5.8 Huvitegevuse ja vabaajaveetmise võimalused 

Jõgeva vallas on 9 noortekeskust, kus tegevus toimub iga päev. Noortekeskustes on mitmeid ringe, 

kus täiendavat rahastust on võimalik olnud pakkuda läbi huvihariduse vahendite. Noortekeskused 

teevad tihedat koostööd erinevate kohalike asutustega. 
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Jõgeva vallas on viimasel kahel aastal pööratud suurt tähelepanu huvitegevusele maapiirkondades. 

Kõikides piirkondades on nii koolides kui ka noortekeskustes erinevad meisterdamisringid ja 

robootikaringid. Rahastatud on erinevate ringide tegevust, ringijuhtide transporti ja õpilaste transporti 

huvikoolidesse. Samuti toetatakse rahaliselt noorte spordiga tegelemist (rahvusvahelistel 

tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel osalemist). 

Muusikaga on võimalik tegeleda Jõgeval, Palamusel, Tormas ja Sadalas.  

Spordiga on võimalik tegeleda kõikide valla koolide juures, Torma Spordihoones, Kuremaa Ujulas, 

Jõgeva Spordikeskuses, Jõgeva Valla Spordikoolis ning erinevates spordiklubides. Suuremad ja 

aktiivsemad spordiklubid on Spordiklubi Forte, Jõgeva raskejõustikuklubi Ramm, Jõgeva spordiklubi 

Noorus-96, Jõgeva kergejõustikuklubi Harta, Tenniseklubi Artemis, Spordiklubi W-Willem, Jõgeva 

spordiklubi Tähe, Linnamäe krossiklubi, Jõgeva Kabeklubi, Vooremaa Viburada, Jõgeva Wolves. 

Nimetatud klubid võimaldavad noortel ja täiskasvanutel käia treeningutel ja ka ühiselt võistlustel. 

Osaliselt katavad huvitegevust haridusvõrgu juurde loodud huviringid, kuid pakutav valik ei pruugi 

kattuda laste ja noorte huvide ja harrastuse tasemetega. Huviringide napp kättesaadavus on tingitud 

osaliselt kehvast transpordiühendusest. Huviringe on erinevaid ning lisaks on võimalik liikuda 

transpordiga teistesse valla keskustesse. 

Jõgeva vallas on kolm huvikooli: Jõgeva Muusikakool, Jõgeva Kunstikool ja Jõgeva Valla 

Spordikool. 

 Jõgeva Kunstikool: õpilaste arv 73 (võimalus tegeleda maali, keraamika ja nahatööga). 

 Jõgeva Muusikakool: õpilaste arv 152 (võimalus tegeleda instrumendiõppega, tantsuga ja 

koolieelikutel ka lauluga). 

 Jõgeva Valla spordikool: õpilaste arv 215 (võimalus tegeleda korvpalli, ujumise ja 

võrkpalliga). 

Probleemid: 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolu väiksemates piirkondades; 

 Hõre bussiliiklus; 

 Liiklusrikkumiste kõrge arv. 

Valdkonna eesmärk:  

Tervist toetav ning turvaline elu-, õpi- ja töökeskkond 

Võimalikud meetmed: 

 Elanike keskkonnateadlikkuse suurendamine; 

 Noorte väärkäitumise ennetusprojektide käivitamisele ja liiklusturvalisuse tõstmisele 

suunatud tegevused.  

http://www.sktahe.ee/
http://www.sktahe.ee/
http://linnamae.ee/
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6. TERVISLIK ELUVIIS 

Tööealise elanikkonna hinnang oma tervisele on sarnaselt kogu Eesti elanikkonna enesehinnanguga 

tervisele pigem hea. Kui Eesti keskmine näitaja oma tervisele väga hea või hea hinnangu andmise 

osas ulatub stabiilselt üle 53%, siis Jõgevamaal on see näitaja madalam, jäädes 2011. aastal 

madalaimale 45,4%-le.  

Tervislikult elamine ja tervislik eluviis sõltub igast inimesest endast. See on seotud eelkõige 

toitumisega, liikumisega, lisaks ka erinevate sõltuvusainete tarvitamisega (alkohol, narkootikumid 

jne) ja vaimse tervisega. Tervislik eluviis koosneb põhiliselt füüsilise ja vaimse tervise tasakaalust. 

6.1 Füüsiline aktiivsus 

2011. aasta paikkonna tervisemõjurite uuringu näitajatest selgub, et Jõgeva maakonnas on 24,9% 

mehi ja 35,1% naisi, kes on kaks või enam korda nädalas kehaliselt aktiivsed. Hilisemad uuringud 

puuduvad nii maakonna kui ka valla tasandil. Jõgeva vallas on ligi 40 spordiga tegelevat 

organisatsiooni, milles on loodud erinevaid võimalusi harrastusspordiga tegelemiseks. 

Ülemäärane kehakaal on maailmas üha suurenev probleem. Ülekaalulisus on kehakaalu muutus, mis 

põhjustab sagedasemat haigestumist võrreldes normkaalus inimestega. Kehakaalu defineeritakse 

kehamassiindeksi kaudu, mis tuleneb kehakaalu suhtest inimese pikkuse ruutu. 

 

Inimese kehakaalu/kehamassi loetakse tema pikkuse puhul normaalseks, kui kehamassiindeks on 

vahemikus 19 kuni 25. 

Ülekaalulisuse näitaja tõuseb koos vanusega, nii on näiteks 2014. aastal ülekaalulisi vanuserühmas 

25–34 eluaastat 44,8% mehi ja 33,9% naisi ning 55–64-aastaste seas on samad näitajad meeste osas 

73,4% ja naistel 67%.  

Jõgeva vallas ei ole tehtud ülekaalulisuse osas uuringuid, maakondlik uuring jääb aastasse 2011 ning 

see ei kajasta tänast hetkeolukorda. 

6.2 Toitumine 

Jõgeva linna toitlustuskohtade arv on suurenenud, kuid pakutavates menüüdes on veel vähe värskeid 

ja tervislikke toite. Järjest suureneb kohalike toiduainete müüjate arv. Koolides ja lasteaedades 

pakutakse tervislikku toitu. Eelistatakse võimalusel kohalikku toitu ja tarnijat. Koolides räägitakse 

kraanivee joomise tähtsusest. Korraldatakse toitumise teabepäevi elanike teadlikkuse tõstmiseks.  

Jõgeva maakonnas algas 2019. aasta oktoobris pilootprojekt, kus 2.–4. klassi laste vanemad said 

näpunäiteid ja teadmisi, kuidas oma pere toitumist tervislikumalt planeerida. Projektis selgitatakse, 

kuidas saab teha lihtsaid valikuid ja muudatusi, millal tuleks rakendada kokkuleppeid, valikute 

võimaldamist, kavalust. Teadmisi rakendatakse ka praktiliselt köögis koos kokates. Osalejad said 

kodused ülesanded ja ka abiks kahenädalase näidismenüü. Kohtumised toimuvad kahe nädalase 

intervalliga. Pilootprojekt jätkub ka 2020. aastal.  

Jõgeva maakonnas on palju kohalikke talupidajaid ja toidu tootjaid ning kohalikud asutused nagu 

lasteaiad ja koolid tahavad tarbida kohalikku toorainet. Jõgevamaa Koostöökoda tutvustab oma 
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koduleheküljel Jõgeva kohalikku toitu ning reklaamitakse üritusi ja messe, kus Jõgeva esitleb oma 

toidukultuuri.  

6.3 Olulisemad tervisedendus- ja ennetusprojektid  
Olulisemad tervisedendus- ja ennetusprojektid vallas on suunatud lastele ja noortele. Täiskasvanutele 

suunatud tegevused on pigem ühekordsed ning seotud projektidega. Koolitusprogrammi „Kaitse end 

ja aita teist“ eesmärk on anda 6. klasside õpilastele õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel 

eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi. “Kaitse end ja aita teist” raames koolitatakse osaleda 

soovivates koolides 6. klasside õpilasi vastava eriala spetsialistide poolt. Spetsialistid tulevad kohale 

tasuta. Koolid leiavad koolituse läbiviimiseks aja ning lepivad vastava spetsialistiga kokku. 

Spetsialistide nimed ja kontaktandmed leiate teemade alt. Kõiki teemasid saab kooli tellida erinevatel 

aegadel või ühise ohutuspäevana, mille korraldab kool. 

Riiklikest tervisekampaaniatest osavõtmine nagu näiteks „Puu- ja köögivilja kampaania“, kus koolid 

ja lasteaiad tähistavad kampaaniat sellega, et kuu või nädala jooksul on fookus puu- ja köögiviljade 

tarbimisel. Seoses sellega tehakse erinevaid puu- ja köögiviljadega seotud tegevusi (puu- ja 

köögiviljade kasvatamine, pesemine, koorimine jms.). Samuti on valla noored osa võtnud südamekuu 

kampaaniast, mille raames korraldatakse erinevaid liikumisüritusi, et tuua tähelepanu liikumisele ja 

südametervisele.  

Lisaks toimuvad igal aastal valla ja maakondlikul tasandil spordipäevad “Liigun õues, tervis põues“. 

Spordipäevadel tehakse erinevaid liikumistegevusi õues. Osalevad Politsei- ja Piirivalveamet, 

Päästeamet, Punane Rist. Toimub ka „Oska ohutult“ päev, kus lastele seletatakse võimaliku esmaabi 

andmist, liiklust ja tuleohutust. 

6.4 Tuleohutus 
Jõgeva vallas on tuleohutusega tegeletud järjepidevalt. Välja on kujunenud kindlad info- ja 

ohutuspäevad. Nendel päevadel jagatakse osalejatele tuleohusteavet ja pakutakse võimalust 

omandada praktilisi oskusi. 

Vallas viiakse igal aastal läbi tuleohutuskoolitusi lastele lasteaedades („Tulest targem“), koolides 

(„Päästjatel külas“ ja „KEAT“), täiskasvanutele ja eakatele. Lisaks tule- ja veeohutusele koolitame 

inimesi kriisiks valmisolekuks. Koolituse on läbinud ka valla sotsiaaltöötajad, kes juhivad tähelepanu 

ohutusele kodudes, kus nad käivad. Vajadusel kaasatakse nõustamisele kohalik päästekomando. 

Kohaliku kaitseliidu Jõgeva Malevaga (malev) tehakse koostööd laagrites, viies läbi vee- ja 

tuleohutuskoolitusi (teoreetilisi ja praktilisi). 

Jõgeva päästekomando koos valda kuuluva vabatahtliku seltsiga (Palamuse VPK) külastavad kodusid 

eesmärgiga vaadata koos omanikuga üle kodu tuleohutusolukord ja anda inimestele nõu ning vastata 

nende poolt esitatud küsimustele. Vajadusel panevad päästjad enda poolt suitsuanduri üles. Jõgeva 

vallas on tehtud 2017.–2019. aastal kuni 557 kodunõustamist. Neist 94 juhul suitsuandur puudus 

(neist omakorda 11 juhul päästjad EI paigaldanud andurit, kuna seda lubasid teha elanikud või elanik 

keeldus).  

19 juhul oli suitsuandur olemas, kuid valesti paigaldatud või mitte töökorras. 344 juhul oli olemas 

vähemalt üks õigesti paigaldatud töökorras andur. 192 juhul paigaldasid päästjad kas varem 

puudunud suitsuanduri või teise suitsuanduri olemasolevale lisaks. 
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Jõgeva vald soetas 2018. aastal 50 vingugaasiandurit, millest 33 tk pandi inimestele kodudesse 

koostöös Jõgeva päästekomandoga. Eelnevalt vahetati omavahel infot, millistesse kodudesse on vaja 

seade paigaldada.  Päästeamet andis 2019. aastal 10 vingugaasiandurit komandole, et need koostöös 

KOV-iga kodudesse paigaldada.  

Lisaks tehti vallas projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames riigi ja kohaliku omavalitsuse toel 2018. 

ja 2019. aastal 8 majapidamist tuleohutumaks (ehitati uued küttesüsteemid, vahetati amortiseerunud 

ja ohtlikud elektripaigaldised). 

Eluhoone tulekahjusid on vallas olnud 2017. aastal  5  (lahtise tule kasutamine 2; kindlaks tegemata 

põhjus 1; kütteseadmete kasutamisel 1; rikked elektri paigaldises 1). Tulekahjudes ei kaotanud keegi 

elu. 

Aastal 2018 tõusis tulekahjude arv 8-ni ( juurde tuli suitsetamine, ülejäänud põhjused olid samad mis 

2017. a), milles hukkus 2 inimest. 

Valla üldpilt tuleohutuses on hea, kuid käib järjepidev koolitamine, et tulemus oleks veelgi parem 

ning inimesed käituksid ohutult. 

6.5 Veeohutus, uppumised 
Jõgeva vald asub Vooremaa maastikukaitsealal, mis on järvede, jõgede ja paisude poolest rikas 

piirkond. Valda jääb umbes 33 paisu ja järve. Sellepärast on veeohutus siinses piikonnas niisama 

oluline, nagu tuleohutus. Veeohutuse teemalisi koolitusi ja infopäevi viiakse läbi igal aastal, et lapsed 

ja täiskasvanud oleksid teadlikud vees valitsevatest ohtudest. 

Päästeamet ja Palamuse vabatahtlikud on seisnud selle eest, et enim kasutatavates ujumiskohtades 

oleks olemas veeohutusstend. Jõgeva vallas on stende kokku 14: Kuremaa järve (Udu talu, Kuremaa 

rand, Kuremaa paadisild, Änkküla), Suure Linajärve, Pikkjärve, Prossa järve, Vaiatu järve, Palamuse 

veskijärve (2 stendi), Palamuse paisjärve, Jõgeva veskijärve ja Pedja jõe ääres. Kõigis neis kohtades 

kontrollitakse stende ujumishooajal regulaarselt. 

Ilmade külmenedes hakkavad veekogud kinni jäätuma. Jõgeva päästekomando käib sellel perioodil 

jää paksust mõõtmas, et  inimestel oleks ohutu jääl käia. Jäämõõtmine käib selle tekkimise ja ära 

minemise ajal regulaarselt.   

Jõgeva põhikooli juures käib talvel uisuväljakule jääkatet tegemas Jõgeva päästekomando ja 

Palamuse gümnaasiumi juures on abiks Palamuse vabatahtlikud. Päästjad räägivad lastele ka jääl 

viibimisega seotud ohtudest. 

Veeõnnetuses hukkus 2017. aastal üks inimene, 2018. aastal oli veeõnnetusi üks, hukkunuid polnud. 

Probleemid: 

Puuduvad andmed Jõgeva valla elanike tervise- ja riskikäitumise kohta. On vaja läbi viia vastavad 

uuringud ka kohalikul tasandil. 

 

Valdkonna eesmärk:  

Aktiivne, tervislikult toituv ja terviseteadlikult käituv valla elanikkond. 

Võimalikud meetmed: 

Läbi viia tervisekäitumise uuringud kohalikul tasandil.  
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7. TERVISETEENUSED 

Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, 

diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema 

terviseseisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Tervishoiuteenuste kvaliteedi 

tagamisega seotud ülesanded on jagatud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Haigekassa, 

tervishoiuteenuse osutajate, tervishoiutöötajate erialaühenduste ja õppeasutuste vahel. 

Tervishoiule kuluvad summad on aasta-aastalt kasvanud, samuti on kasvanud inimeste endi poolt 

tervishoiule kasutatud summad, 2010. aastal 21,92% ja 2017. aastal 23,59% kogu kuludest. 

7.1 Tervishoiuteenuste kättesaadavus 
7.1.2. Perearstiabi 

Jõgeva vallas on 9 perearsti (2019), kellest 8-l on nimistus kohti üle (tabel 29). 

Tabel 29. Jõgeva valla perearstid 

Perearsti nimi 
Nimistu 

suurus 

Perearsti kabineti 

asukoht 

Järvesaar, Sirje 1774 Jõgeva linn 

Kasemägi, Airi (Medicum) 1245 Palamuse alevik 

Koppa, Malle 1025 Vaimastvere küla 

Männik, Maie 1739 Jõgeva linn 

Oras, Anne 1289 Kuremaa alevik 

Pruus, Terje 1897 Jõgeva linn 

Saks-Maasalu, Julia 2412 Torma alevik 

Šeremeta, Galina 797 Jõgeva linn 

Zevakina, Valentina 1978 Jõgeva linn 

 

7.1.3 Apteegiteenus 

Jõgeva valla apteekidest asub viis Jõgeva linnas ja kaks mujal vallas. Ükski apteekidest pole avatud 

õhtul pärast kella 19. Valveapteek Jõgeva vallas puudub. Jõgeva valla apteekidest ning 

lahtiolekuaegadest annab ülevaate tabel 30. 
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Tabel 30. Jõgeva valla apteekide nimekiri 

Apteek Asukoht Lahtiolekuajad  

Jõgeva Apteek Jõgeva linn E-R 8-18 

Jõgeva Euroapteek Jõgeva linn E-R 10-19 

Jõgeva Haigla Apteek Jõgeva linn E-R 8-18 

Jõgeva Keskapteek Jõgeva linn E-R 10-19; L-P 10-18 

Jõgeva Keskuse Apteek Jõgeva linn E-R 9-19; L 10-17 

Palamuse Apteek Palamuse alevik E,T,N,R 9-16.30; K 9-17 

Torma Apteek Torma alevik E, T, R 8.30-14; K, N 14-18 

7.1.4 Eriarstiabi väljaspool haiglaid, sh hambaraviteenus 

Väljaspool haiglat osutavad eriarstiabi: 

 Piiri Eriarstiabi – silmaarsti ja üldkirurgia teenused 

 Anna Skalkina – nahaarst 

 OÜ Jaanson&Lääne – psühhiaatria 

 Veronika Hermet – psühhiaatria 

Hambaraviteenus on lastele tasuta. Täiskasvanutele hüvitab Eesti Haigekassa alates 1. jaanuarist 2018 

hambaravi 40€ aastas. Eakatele, rasedatele, alla 1-aastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist 

saavatele inimestele on hambaravi hüvitise suuruseks kuni 85€ aastas. 

Jõgeva vallas osutavad hambaraviteenust OÜ Judent, Piiri Hambaravi OÜ, Hambaravi Edent OÜ, 

OÜ Myyrdent Hambaravi ja hambaarst Silja Schmidt. 

7.1.5 Haiglad, sh hooldushaiglad 

Jõgeva vallas on üks haigla – SA Jõgeva Haigla, mis alustas tegevust 1. aprillist 2003 riigi omanduses 

oleva ettevõtte Jõgeva Haigla järglasena. SA Jõgeva Haigla kuulub Sotsiaalministeeriumi 

konsolideerimisgruppi ja selle üle teostab riigi poolt asutajaõigusi Sotsiaalministeerium.  

SA Jõgeva Haigla on tervishoiuasutus, mille eesmärk on kvaliteetse eriarstiabi, hooldusravi, 

üldhoolduse ja rehabilitatsiooniteenuse osutamine. Jõgeva Haiglas osutatakse ambulatoorseid ja 

statsionaarseid tervishoiuteenuseid. Ambulatoorselt võtavad vastu üldkirurg, kardioloog, 

reumatoloog, pediaater, günekoloog, neuroloog, psühhiaater (kuni 2019. a), endokrinoloog, 

nefroloog, pulmonoloog, traumatoloog-ortopeed, taastusraviarst ja erakorralise meditsiini arst. 

Statsionaarset eriarstiabi osutatakse vastavalt haigla liigist tulenevatele nõuetele. Ravi rahastamise 

leping on haiglal Eesti Haigekassaga. 
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Lubatud erialadest osutab SA Jõgeva Haigla ambulatoorselt kirurgilist ja plaanilist statsionaarset 

kirurgilist teenust I-IV operatsioonigrupi piires. Statsionaarset pediaatrilist ning sünnitus- ja 

günekoloogiateenust haigla ei osuta.  

Lisaks eriarstiabile pakub SA Jõgeva Haigla ka tasulist üldhooldusteenust ja koduõendusteenust. 

Üldhoolduse teenust finantseerivad kliendid ise, nende omaksed või omavalitsus.  

7.1.6 Koolitervishoid 
Eesti Haigekassa alusel on koolitervishoiuteenus kooliõpilastele osutatav tervishoiuteenus nende 

tervise hindamiseks ja jälgimiseks, kaitsmiseks ja edendamiseks, tervisehäirete ja haiguste 

ennetamiseks, esmaabi osutamiseks ning nende saatmiseks sobiva tervishoiuspetsialisti 

(tervishoiuteenuse osutaja) juurde. Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ning 

toetada nende normaalset arengut ja kasvamist. Koolitervishoiuteenuse osutajaks on kooliõde 

koostöös õpilase, tema perekonna ja koolipersonaliga ning see sisaldab nelja üksteisega tihedalt 

seotud tegevusvaldkonda: 

 tervise ja heaolu edendamine 

 haiguste ennetamine, 

 tervise järelevalve, 

 esmaabi. 

Koolitervishoidu korraldab kooli pidaja koostöös kooli direktoriga.  

Kooliõdede süsteem Jõgeva valla koolides: 

 Jõgeva Põhikoolis pakub kooliõendusteenust SA Jõgeva Haigla. Jõgeva Põhikool on 

teenusega väga rahul. 

 C. R. Jakobsoni nimelises Torma Põhikoolis pakub kooliõendusteenust Torma 

Ambulatoorium. Kooliõde käib kohapeal kord nädalas ja koostöö toimib hästi.  

 Siimusti Lasteaed-Algkoolis pakub kooliõendusteenust SA Jõgeva Haigla. Koostöö toimib, 

kuid kitsaskohaks on koolis meditsiinikabineti puudumine. Õpilased käivad teenusel 

Kiigemetsa Koolis. 

 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis osutab kooliõendusteenust FIE Ene Kabral. Vajalikud 

toimingud saavad koolijuhi hinnangul tehtud, kuid kooliõde on omapärase 

suhtlemismaneeriga, mis aeg-ajalt tekitab ebakõlasid nii koolipere kui lastevanematega.  

 Vaimastvere koolis osutab kooliõendusteenust Malle Koppa perearstikabinett. Koostöö 

toimib hästi. Siiski vajaks kool õpilaskoduga seoses suuremas mahus kooliõendusteenust, kui 

seda hetkel on. 

 Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis kooliõendusteenust ei osutata. 

 Laiuse Jaan Poska Põhikoolis osutab kooliõendusteenust Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasiumi kooliõde FIE Ene Kabral. Kuna teenuseosutaja muutus käesoleval õppeaastal, 

on koostööd esialgu raske hinnata. Teenuse kättesaamine ei ole aga kõige mugavam ega 

lihtsam. Kooliõde teenindab ainult oma kabinetis ja keeldub Laiuse kooli kohale tulemast. 

Seega tuleb õpilasi iga protseduuri tarbeks Palamusele sõidutada. Sellega kaasneb suur 

ajakulu (ainetundidest ära käimised).  

 Kuremaa Lasteaed-Algkoolis osutab kooliõendusteenust samuti Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasiumi kooliõde FIE Ene Kabral. Ka Kuremaa kooli lapsed sõidavad iga protseduuri 

tarbeks Palamuse kooli.  



40 

 

Õpilaste terviseseisundi kirjeldamine olemasolevate statistiliste andmete põhjal on äärmiselt 

keeruline. Erinevate küsitluste tulemusena peetakse peamisteks terviseprobleemideks uimastite 

tarvitamist, hammaste viletsat seisukorda, vähese kehalise aktiivsusega seonduvaid probleeme ning 

ebatervislikku toitumist. Viimastel aastatel on tõstatunud probleemiks õpilaste vähene 

immuniseerimine (vaktsineerimine). 

7.1.7 Koduõendus 

Eesti Haigekassa määratluse alusel on koduõendus kvalifitseeritud õendusteenus, mida osutatakse 

patsiendile kodus. Koduõendusteenuse eesmärk on pakkuda abi patsientidele, kes ei vaja haiglaravi, 

kuid kelle tervislik seisund vajab õendusabi. Patsiendi suunab koduõendusteenusele perearst või 

eriarst saatekirjaga. Koduõde teostab patsiendi kodus järgmisi vajalikke protseduure: haavade ja 

haavandite sidumine, analüüside võtmine, ravimite manustamine jms. Teenuse eest tasub Eesti 

Haigekassa.  

Jõgeva vallas osutab koduõendusteenust Sihtasutus Jõgeva Haigla, Eldred OÜ ja SA Vähihaigete 

Toetusravi.   

7.2 Nõustamisteenuste kättesaadavus 
Jõgeva vallas pakuvad nõustamisteenust mitmed asutused, mis enamjaolt hõlmavad kogu maakonda. 

7.2.1 Jõgevamaa Nõustajate Ühendus 

Jõgevamaa Nõustajate Ühendus on mittetulundusühing, mis asub Jõgeva linnas ja tegeleb Jõgeva 

maakonna elanikele nõustamisteenuse pakkumisega. Pakutavateks teenusteks on psühholoogiline 

nõustamine, perenõustamine, kriisiabi, sotsiaalpedagoogiline, eripedagoogiline ja logopeediline 

nõustamine. Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse teenused on kliendile tasulised. 

7.2.2 Jõgevamaa Naiste Tugikeskus 

Jõgevamaa Naiste Tugikeskuse tegevuse eesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate 

vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne vägivald, sh prostitutsioon 

ja naistega kaubitsemine) vägivalla riskide ennetamise ning vägivalla ohvrite toetamise kaudu. 

Esmaseks eesmärgiks on abistada lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) 

ning aidata neil välja tulla vägivallaringist. Tugikeskus pakub muuhulgas psühholoogilist kriisiabi, 

varjupaigateenust vägivalla ohvritele, sotsiaalset, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist. Esmast 

kriisinõustamist ja ajutist turvalist majutust osutatakse ööpäevaringselt. Soovi korral võib esmasel 

kriisinõustamisel jääda anonüümseks. 

7.2.3 Ohvriabiteenus 

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärgiks on kuriteo, hooletuse, halva kohtlemise või 

füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või 

parandamine. Ohvriabiteenus seisneb ohvri nõustamises ning ohvri abistamises suhtlemisel riigi ja 

kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega. Lisaks nõustamisele või raskemate 

juhtumite puhul hüvitisele on süüteo ohvril ohvriabi seaduse alusel võimalik nõuda ka 

psühholoogilise abi kulutuste hüvitamist. 

Teenuse sihtgrupp on ohvrid või isikud, kes kahtlustavad, et on vägivalla ohvrid; isikud kes on 

kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist; isikud, kes vajavad nõu ja abi seoses toimunud 

õnnetusjuhtumiga; spetsialistid, kes vajavad tööalaselt abi oma kliendi toetamisel. 
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Ohvriabiteenust osutavad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajad kõigis Eesti 

maakondades. Jõgevamaal asub ohvriabi kabinet Jõgeva politseimajas. Ohvriabiteenus on riiklik 

teenus ning see on kõigile ohvritele tasuta. 

7.2.4 SA Innove Rajaleidja 

Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel 

toetavatele täiskasvanutele: vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele ja kohaliku omavalitsuse 

töötajatele. Lapse toimetuleku hindamiseks jälgitakse last haridussüsteemis ja kasvukeskkonnas. 

Õppenõustamise käigus selgitatakse välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis 

takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel antakse last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas 

lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps 

püsivalt vajab. Innove Rajaleidja meeskonda kuuluvad sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed ja 

psühholoog.  

Jõgeva vallas asub Innove Rajaleidja keskus Jõgeva linnas. Kuna Rajaleidja keskus väljastab 

statistikat vaid maakonna ja piirkonna põhiselt, ei ole võimalik eraldi Jõgeva valla statistikat 

avaldada. Maakonna statistikast saab aga järeldada, et nii teenuse saajate kui hariduslike soovituste 

arv on läbi aastate püsinud suhteliselt stabiilsena.  

7.2.5. Alkoholi- ja narkosõltuvusest loobumise nõustamine; suitsetamisest loobumise kabinet 

Alkoholitarvitamise häire ravimiseks on Jõgeva valla elanikel võimalik pöörduda SA Tartu Ülikooli 

Kliinikumis ja Viljandi Haiglas osutatavatele teenustele. Teenus on mõeldud täisealistele. 

Alaealistele sõltlastele võimalused puuduvad. Vallas toimib ka üks AA tugigrupp, mis asub Jõgeva 

linnas. Tugigrupi eesmärk on toetada alkoholisõltuvusega toimetulekut.  

Narkosõltuvusest loobumiseks nõustamis- ja ravivõimalused lähipiirkonnas puuduvad. Alates 2013. 

aastast ei pakuta vallas suitsetamisest loobumise nõustamise teenust. See, et sõltuvustest 

vabanemiseks pole võimalik nõustamist ja ravi saada vallas ja selle lähipiirkonnas, on probleem. 

Teenuse parem kättesaadavus võib suurendada teenusele tulijate ja seega ka abisaajate arvu. 

7.2.6. Toitumisalane nõustamine 

Toitumisalane nõustamine on toimunud kampaaniatena tervist edendavate programmide raames. 

Erandiks on haridusasutused, kus nõustamist korraldavad valdavalt kooliõed. Lisaks on 

haridusasutuste kokkadele korraldatud menüüde koostamise ja toitude valmistamise koolitusi. 

Terviseameti töötajad jälgivad koolide-lasteaedade sööklate menüüde vastavust nõuetele.  

Elanikele osutavad toitumisnõustamise teenust mõned eraettevõtjad. Puudub kliinilise 

toitumisnõustaja teenuse kasutamise võimalus. 

7.2.7. Nõustamisprogramm mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) 

MDFT on perekeskne programm lastele ja noortele vanuses 11–18 eluaastat, kellel on erinevaid 

probleeme: õigusrikkumised, uimastitarvitamine, raskused koolikohustuse täitmisel, 

suhteprobleemid vanemate, eakaaslaste ja ametiisikutega. Tegu on riikliku teenusega ning see on 

programmi suunatud perele tasuta. Programmi suunajateks on prokuratuur, kriminaalhooldajad, 

politsei, kohus ja kohalik omavalitsus. 

Positiivsete muutuste saavutamiseks ja säilitamiseks tegeletakse programmis süsteemselt noore enda, 

tema vanemate, perekonna ka pereväliste inimeste ja asutustega. Ühe perega töötab üks terapeut, kelle 
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ülesandeks on leida üles perekonna ja peret ümbritseva keskkonna ressursid. Terapeut annab endast 

parima, et noor ja pere hakkaksid kasutama neid tugevusi rahuldust pakkuvama elu saavutamiseks, 

arvestades seejuures ühiskonna norme. 

7.2.8 Tugispetsialistide võrgustik koolis 

Kooli tugimeeskonda kuuluvad tugispetsialistid, kes tagavad õpilastele igapäevaselt võimalikud 

tugiteenused. Tugimeeskonnad Jõgeva hallatavates koolides on välja toodud tabelis 31. 

Tabel 31. Tugispetsialistide võrgustikud Jõgeva valla hallatavates koolides 

Kooli nimi 
Tugispetsialistid ja nende 

koormus 

Lisavajadused koolijuhi 

hinnangul 

Jõgeva Põhikool 

sotsiaalpedagoog (1,0) 

logopeed (1,0) 

õpilasnõustaja (0,5) 

eripedagoog (1,0) 

koolipsühholoog (1,0) – pole 

leitud vajaliku 

kvalifikatsiooniga töötajat 

Jõgeva Täiskasvanute 

Keskkool 
õppijate nõustaja (0,5) 

psühholoog 

sotsiaalpedagoog 

õppekonsultant 

Kuremaa Lasteaed-Algkool logopeed (0,3)  

Laiuse Jaan Poska Põhikool 

eripedagoog (1,0) 

sotsiaalpedagoog (0,5) 

logopeed (0,75) 

psühholoog 2x kuus 

logopeed 1,0 – lasteaiaga 

kokku 

Siimusti Lasteaed-Algkool 

eripedagoog (0,9) 

psühholoog (0,25) 

abiõpetaja (1,0) 

vajadus sotsiaalpedagoogi 

järele; 

psühholoogi on raske leida 

Vaimastvere Kool 

sotsiaalpedagoog (0,5) 

logopeed (0,9) 

eripedagoog (0,14) 

psühholoog (0,4) 

abiõpetaja (0,5) 

sotsiaalpedagoog 1,0 

keeleõpetaja pagulastele 

Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasium 

sotsiaalpedagoog (1,0) 

logopeed (1,0) 

psühholoog (0,6) 

Eripedagoog 

1-2 abiõpetajat (LÕK lapsed) 

C. R. Jakobsoni nimeline 

Torma Põhikool 

psühholoog-nõustaja (0,25) 

logopeed (1,0) 

sotsiaalpedagoog (0,5 ) 

 

Sadala Kool 1 abiõpetaja  
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Probleemid: 

Enamik nõustamisteenuseid on kättesaadavad Jõgeva linnas. 

Valdkonna eesmärk: 

Kõigile valla elanikele on tagatud esmatasandi arstiabiteenus, juurdepääs eriarstile ning erinevatele 

rehabilitatsiooniteenustele. 

Võimalikud meetmed: 

Toetada olemasolevaid ning tuua juurde uusi projekte. 
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8. JÕGEVA VALLA TERVISEPROFIILI KOOSTAMISE 

MEESKOND JA KASUTATUD ALLIKAD 

Jõgeva valla terviseprofiili koostamise meeskond 

Aime Meltsas – sotsiaalosakonna juhataja  

Reelika Kivimurd – arendus- ja ettevõtlusspetsialist  

Ilona Piirimägi – kultuuritöö peaspetsialist  

Raul Soodla – ettevõtja/kogukonnad  

Kaido Alev – Jõgeva Valla Spordikool  

Kaily Moones – sporditöö peaspetsialist 

Kaire Sakjas – noorsootöö peaspetsialist  

Kertu Kuld – muusikaterapeut   

Monika Maasing – Kaitseliit 

Helle Kajaste – haridus- ja kultuuriosakond (koolid, lasteaiad)  

Erki Teder – arenduse peaspetsialist  

Stefani Korman – piirkonna politseinik  

Raivo Pruuel- endine Jõgeva Vallavolikogu esimees 

Mari Reiljan-Torm  

Maarja Sillamaa  

Merit Vaabel   

Marge Savik  

Marlen Luga  

Eliisa Metsoja 

Jürgen Külm  

Kasutatud allikad: 

Eesti Statistikaamet 

Eesti Politsei 

Eesti Haigekassa 

Jõgeva Vallavalitsus 

Tervise Arengu Instituut 

Jõgeva maakonna tervise-ja heaoluprofiil 2019 

MTÜ Eesti Naabrivalve 
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9. TEGEVUSKAVA 

Nr. Tegevus 2021 2022 2023 2024 Finantseerimise allikad Vastutaja 

1. Eesmärk: Jätkusuutlik vald, paikne elanikkond, tööealiste inimeste arvu suurenemine 

1.1. Elanike elukvaliteedi tõstmine (teenused sh 

kultuur, huvitegevus, sport jne). 

X X X X KOV, MTÜ, erasektor KOV, MTÜ, erasektor 

1.2. Spetsialistide nõustamine ja koolitamine, 

kompetentsi pidev tõstmine. 

X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 

1.4. Toetada laste sündi ja tagada vajalike teenuste 

(alus-, alg-, põhi-, gümnaasiumi-, huvihariduse) 

kättesaadavus ning kõrge kvaliteet. 

X X X X KOV KOV, allasutused 

1.5. Piirkondade atraktiivsemaks muutmine, misläbi 

tekib valda uusi töökohti. 

X X X X KOV, erasektor KOV, erasektor 

2. Eesmärk: Ühiskonna sidustamine ja kogukondade kaasamine 

2.1 Kogukondade kaasamine ja koostööle suunatud 

tegevused. 

X X X X KOV,JAEK, MTÜ KOV, JAEK, MTÜ 

2.2. Puuetega ja vähenenud töövõimega inimeste 

tööturule toomise võimaldamine koostöös Eesti 

Töötukassa ja tööandjatega. 

X X X X KOV, Töötukassa, 

tööandjad 

KOV, Töötukassa, tööandjad 

2.3. Vanemaealiste elanike rakendamine tööjõus ja 

vabatahtlikus tegevuses. 

X X X X KOV, JAEK, MTÜ, 

erasektor 

KOV, JAEK, MTÜ, erasektor 

3. Eesmärk: Valla elanikele on tagatud vajaduspõhiselt kvaliteetne ja kiire sotsiaalteenus  
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3.1. Sotsiaalteenuste arendamine ja toetamine 

erinevatele sihtgruppidele. 

X X X X KOV KOV 

3.2. Inimestega töötavate spetsialistide 

kompetentside pidev tõstmine ning 

kaasajastamine. 

X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 

3.3. Tugispetsialistide ja kogemusnõustajate 

koolitamine ja arendamine. 

X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 

3.4. Sotsiaaltöötajate võrgustiku tegevuse toetamine. X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 

4. Eesmärk: Laste tervislik ja turvaline areng, terviseteadlikud ning aktiivsed lapsed, noored ja nende vanemad. 

4.1. Õpilaste ja vanemate toetamiseks programmide 

arendamine ja rakendamine. 

X X X X KOV, JAEK, MTÜ, 

haridusasutused 

KOV, JAEK, MTÜ, 

haridusasutused 

4.2. Laste ja noorte liikumisharrastuse 

propageerimine ja võimaluste loomine. 

X X X X KOV, JAEK, 

haridusasutused 

KOV, JAEK, lasteaiad, koolid, 

klubid, noortekeskused 

4.3. Laste ja noorte nutisõltuvuse vähendamine, 

oskuste suunamine. 

X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK, noortekeskused 

4.4 Käivitada ennetusprojekte sh liiklusturvalisusele 

suunatud tegevusi. 

X X X X KOV, JAEK, 

lasteasutused, MTÜ 

KOV, JAEK, haridusasutused, 

MTÜ 

4.5. 

 

Laste ja noorte huvitegevuse propageerimine ja 

erinevate võimaluste loomine. 

 

X X X X KOV, JAEK, MTÜ, 

haridusasutused, 

noortekeskused 

KOV, JAEK, noortekeskused, 

MTÜ, haridusasutused 

 

4.6. Õpetajate, juhendajate ja teiste lastega töötavate 

spetsialistide koolitamine. 

X X X X KOV, JAEK, 

haridusasutused 

KOV, JAEK, haridusasutused 

4.7. Perepäevad, matkad, tervisespordiüritused, 

vabaaja veetmise võimaluste suurendamine jne 

X X X X KOV, JAEK, JSL Kalju, 

MTÜ 

KOV, JSL Kalju, MTÜ 

5. Eesmärk: Tervist toetav ning turvaline elu-, õpi- ja töökeskkond 

5.1. Elanike keskkonnateadlikkuse suurendamine. X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 
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5.2. Noortele suunatud väärkäitumise 

ennetusprojektide ja liiklusturvalisuse tõstmisele 

suunatud tegevused. 

X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 

5.3. Tasakaalustatud ning tervisliku toitumise info 

jagamine ning erinevad töötoad. 

X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 

5.4. Valgustatud kergliiklusteede ehitamine 

erinevatesse kantidesse. Tervise- ja matkaradade 

arendamine. 

X X X X KOV KOV 

5.5. 

 

Laste ja peredega tegelevate spetsialistide 

koolitamine ning rakendamine käitumisoskuste 

kujundamisesse. 

X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 

5.6. 

 

Kaasajastada maapiirkonna keskkonnasüsteeme 

(ühisveevärk, kanalisatsioon) 

X X X X KOV KOV 

6. Eesmärk: Aktiivne, tervislikult toituv ja terviseteadlikult käituv valla elanik. 

6.1. Haridusasutustes pakutava toidu tervislikkuse 

tagamine. 

X X X X KOV KOV 

6.2 Tervise- ja matkaradade arendamine ja loomine, 

info levitamine võimalustest. 

X X X X KOV KOV, JAEK 

6.3. Valla elanike tervisekäitumise uuringud.   X  KOV, JAEK KOV, JAEK 

6.4. Ülekaaluliste laste ja perede pilootprojektid.  X   KOV, JAEK KOV, JAEK 

7. Eesmärk: Kõigile valla elanikele on tagatud esmatasandi arstiabiteenus, juurdepääs eriarstile ning erinevatele rehabilitatsiooniteenustele. 

7.1. Arstiabiteenuse kättesaadavuse tagamine. X X X X KOV KOV 

7.2. Kooliarstisüsteemi kättesaadavus ja selle 

analüüs. 

X X X X KOV KOV 

7.3. Toetada olemasolevaid tervishoiuprojekte. X X X X KOV KOV 
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7.4. Tervisealase info levitamine eesmärgiga 

väärtustada tervist. 

X X X X KOV, JAEK KOV, JAEK 


