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1. Üldandmed 

 
Jõgeva linn asub Eesti keskosas, 154 km kaugusel Tallinnast ja 51 km kaugusel Tartust. 
Jõgeva linn asub idalääne suunaliselt Tartu – Jõgeva - Aravete (Piibe) maantee ja Pedja jõe 
vahel ning on põhjast määratletud Jõgeva - Mustvee maanteega. Linna läbib põhja-lõuna 
suunaliselt Tartu - Tapa raudtee. Linna pindala on 3,86 ruutkilomeetrit. 
Jõgeva areng linnaks sai võimalikuks tänu Tapa-Tartu raudtee ehitamisele 1870-ndatel 
aastatel. 
Linnaõigused sai tollal umbes 1400 elanikuga Jõgeva 1.mail 1938.a. Jõgeva linna arengukavas 
on visioonina kirjas: Jõgeva linn on aktiivse ja positiivse ellusuhtumisega elanikega turvaline, 
inimsõbralik ja hea mainega Vooremaa pealinn. Strateegiliste eesmärkidena on teiste hulgas 
nimetatud, et linn toetab terviseedenduslikke algatusi ja ettevõtmisi. Jõgeva linn on Eesti 
Tervislike Linnade Võrgustiku liige. 
 
 

1.1. Rahvastik 

 
Elanike arv kasvas hüppeliselt, ületades tipphetkel 1990-ndate aastate alguses 7000 inimese 
piiri. Kui 1991.a. elas linnas veel 7137 inimest, siis 2000.a. vaid 6430 inimest (vähenemine 9,9 
% võrra). 
Alates 2000.a on rahvaarv Jõgeva linnas stabiliseerumas, kaheksa aasta jooksul on see 
vähenenud vaid 1,6 % võrra. Eestis tervikuna on rahvaarv ajavahemikul 2000-2008 vähenenud 
2,3 % võrra. 
Asustustihedus Jõgeva linnas on 2008.a seisuga 1638,3 in/ km2. (Statistikaamet). 
 

 
Aasta 

 
2000 

 
2002 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Aasta kesk-
mine rahvaarv 

M 2880 2858 2851 2841 2823 2803 2807 2801 2788 

N 3550 3558 3533 3527 3526 3523 3520 3523 3534 
M ja N 6430 6416 6384 6368 6349 6326 6327 6324 6322 
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Lähtuvalt rahvastikupüramiidist on Jõgeval suhteliselt vähe elanikke vanuses 25-34 aastat, 
seetõttu ka sündivus suhteliselt madal (lapsi vanuses 0-4 vähe). Ka noored vanuses 20-24 ei 
ela alaliselt Jõgeval, sest tihti need noored alles õpivad kutse- või kõrgkoolides (sissekirjutus on 
neil aga vanemate juures). Muus osas on Jõgeva linna rahvastikupüramiid võrreldav Eesti 
rahvastikupüramiidiga. 
 
 

  
2000 

 
2002 

 
2004 

 
2006 

 
2008 

Elussünnid Arv Poisid 23 34 20 26 28 

Tüdrukud 35 28 28 30 31 

P ja T 58 62 48 56 59 

1000 elaniku kohta 9,0 9,7 7,5 8,8 9,3 

Surmad Arv Poisid 41 42 30 46 34 

Tüdrukud 26 23 35 33 28 

P ja T 67 65 65 79 62 

1000 elaniku kohta 10,4 10,1 10,12 12,5 9,8 

Loomulik 
iive 

Arv -9 -3 -17 -23 -3 

1000 elaniku kohta -1,4 -0,5 -2,7 -3,6 -0,5 

(Statistikaamet RV49) 

 
 
 
Jõgeva linna elanikest on 85% eestlased, 5% venelased, 1% ukrainlased, 0,7 %soomlased ja 
8,3 % elanikest ei ole määratlenud oma rahvust. 
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Sisse- ja väljaränne 
  

2000 
 

2002 
 

2004 
 

2006 
 

2008 

Sisseränne Arv 115 236 211 245 171 

1000 el. 
kohta 

18 37 33 39 27 

Väljaränne Arv 154 309 305 328 221 

1000 el. 
kohta 

24 48 48 52 35 

Rändesaldo Arv -39 -73 -94 -83 -50 

1000 el. 
kohta 

-6 -11 -15 -13 -8 

(Statistikaamet RVR 06) 

 
 

1.2.  Jõgeva linna eelarve 

 
  

2000 
 

2002 
 

2004 
 

2006 
 

2008 

KOV eelarve Krooni 29 885 500 57 510 700 76 870 100 106 199 100 123 711 298 
Krooni 
elaniku 
kohta 

4 651 8 968 12 056 16 759 19 559 

Tulumaksu 
laekumine 

Krooni 13 825 800 16 253 400 20 528 200 27 744 880 40 029 100 
Krooni 
elaniku 
kohta 

2 152 2 534 3 220 4 378 6 329 

(KOV ja MTA ) 

 
 
2009. aastal oli Jõgeva linna algselt kinnitatud eelarve 123 miljonit krooni. Paraku tehti aga 
aasta jooksul negatiivne lisaeelarve ning kärbiti 8 miljonit krooni. Tulumaksu laekus 2009. aastal  
34,9 miljonit krooni. 
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2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

2.1. Tööturu situatsioon (Jõgeva linn) 

 
 Aasta  2004 2005 2006 2007 2008 
2.1.1 Maksu-maksjad Arv 2332 2330 2407 2453 2814 

% 37% 37% 38% 39% 44% 
2.1.2 Keskmine 

brutotulu 
Krooni 6237  6998 8099 9882 9662 

2.1.3 Miinimum-palga 
saajad 

%   19% 17% 16% 

2.1.4 Majanduslikult 
aktiivsed 
üksused/ 
ettevõtted 

Arv <10 töötajat 156 176 179 184 189 
10-49 
töötajat 

27 28 29 34 28 

50-249 
töötajat 

5 5 5 5 6 

KOKKU 188 209 213 223 223 
2.1.5 Töötus Arv 284 202 172 103 88 

% 6,64 4,67 3,95 2,34 1,99 
(Statistikaamet) 

 
 
 
     

 
   (EMTA) 
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       (Statistikaamet TT64, TT63) 
 
 
 
Jõgeva maakond 
 
 Aasta  2004 2005 2006 2007 2008 
2.1.6 Hõivatud % 50,2 49,2 55,7 60,9 60,5 
2.1.7 Tööjõus 

osalemise määr 
% 58,4 59,6 64,3 65,3 65,2 

(Statistikaamet TT4647) 
 
 

2.2. Sotsiaalteenused 

 
Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ülesanneteks on sotsiaalteenuste osutamise korraldamine, 
linna sotsiaalregistri pidamine, riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste määramine, 
sotsiaalnõustamine, hoolduse ja eestkoste korraldamine ning lastekaitsetöö. Väljastame 
Parkimiskaarte liikumispuudega isikutele. 
 
Sotsiaalteenuste paindlikumaks arendamiseks ja professionaalsemaks osutamiseks asutati 
Jõgeva linna poolt SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja, mis alustas oma tegevust 01. jaanuarist 
2007. Sihtasutus osutab sotsiaalteenuseid eelkõige Jõgeva linnas elavatele ja Eesti 
rahvastikuregistris Jõgeva linna aadressile kantud isikutele. Osutatavad teenused on: 
eluasemeteenus, öömajateenus, ema ja lapse turvatoad, pesupesemisteenus, päevakeskus ja 
nõustamine sotsiaalmaja klientidele ning transporditeenus. Alates 2008. aasta algusest pakub 
sotsiaalmaja ka pikaajaliste töötute ja heitunute rehabiliteerimist. Sisustatud on kaks töötuba: 
üks naistele ja teine meestele. Sotsiaalmajas on ka kolm toetatud elamise kohta. 
 
Lisaks sotsiaalmajas pakutavale eluasemeteenusele on Jõgeva linnal kaks sotsiaalkorterit: üks 
keskküttega ühetoaline korter ja üks ahiküttega kahetoaline korter. 
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Laste hoolekanne 
 
Kuna Jõgeva linnas ei ole lastekodu, siis on vanemliku hoolitsuseta lapsed paigutatud vabariigi 
erinevatesse lastekodudesse. 2010. a seisuga on lastekodudes üheksa Jõgeva linnast pärit 
last. Eestkoste on määratud neljale vanemliku hoolitsuseta lapsele.  
Turvakoduteenust on võimalik osta vabade kohtade olemasolul Siimusti Lastekodust 
„Metsatareke“. Õpilaskodudes on kuus Jõgeva linnast pärit last, neist viis Vaimastveres ja üks 
Voorel. 
Ühele kolme lapsega perele on määratud tähtajaliselt tugiisik. 
2006. a moodustati Jõgeva Linnavalitsuse juurde erinevate valdkondade esindajatest koosnev 
laste hoolekande komisjon lastega seotud probleemide lahendamiseks.  
Jõgeva Gümnaasiumis ja Jõgeva Ühisgümnaasiumis töötavad alates 2003. a 
sotsiaalpedagoogid.   
 
 
Eakate hoolekanne 
 
Eakate hoolekande teenust pakuvad Jõgeva linnas Jõgeva sotsiaalkeskus „Elukaar“ ning SA 
Jõgeva Haigla. Seadusjärgsete ülalpidajateta isikute hoolduse hoolekandeasutuses korraldab ja 
maksab selle eest linnavalitsus. 2010. aasta alguse seisuga oli linnavalitsuse finantseeringuga 
paigutatud erinevatesse hoolekandeasutustesse 21 Jõgeva linnast pärit inimest. Avahooldusel 
oli 2010. aasta alguse seisuga 17 eakat ja puudega inimest. Koduhooldust osutavad kolm 
sotsiaalhooldajat. 
 
Igapäevaelus toimetulekuvõime tagamiseks on raske ja sügava puudega isikutel võimalus 
taotleda endale hooldaja. Hooldusvajaduse hindab sotsiaalspetsialist, hooldaja määratakse 
linnavalitsuse korraldusega ning hooldajale makstakse igakuiselt hooldajatoetust.  
 
Hooldajatoetuse maksmist puudega isikute eest  iseloomustab alljärgnev tabel 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Raske puudega 105 114 117 111 103 

Sügava puudega 59 62 49 46 43 

Kokku 164 176 166 157 146 

( SIS) 

 
Jõgeva linnas asub Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, mis ühendab maakonna puuetega 
inimeste organisatsioone ja üksikliikmeid. Jõgeva Haigla juures tegutseb vaimupuude ja 
psüühikahäiretega inimeste jaoks Jõgeva Haigla Päevakeskus, kus käib koos umbes 30 
inimest. 
 



Jõgeva Linnavalitsus 
Jõgeva linna terviseprofiil 

 

9 
 

2.3. Sotsiaaltoetused 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Ravikindlustusega 
kaetud 

%   89 88 89 89 

Puuetega 
inimesed 

Arv   164 176 166 157 
Osakaal   3% 3% 3% 3% 

Toimetuleku-
toetused 

Krooni elaniku 
kohta 
(toimetulek) 

480 433 245 151 111 

Krooni elaniku 
kohta 
(toimetulekupiir) 

440 402 211 145 108 

1000 elaniku 
kohta 
(rahuldatud 
toetused) 

393  315  174  107  76  

Sotsiaaltoetused 
 ( krooni 1 
sotsiaaltoetuse 
saaja kohta) 
  
  

           
Kriisiabi (kr) 
  

612           559               723              902              766  

Huvialaringi-
toetus (kr) 
  

626              482               597              709            1 006  

Koolilõuna ja 
lasteaiatasu 
komp (kr) 
  

118              159               192              434              680  

1.kl toetus (kr) 
  

500              500            1 000           1 000            1 000  

Sünnitoetus (kr) 
  

2 500           3 000           3 365           4 040            4 465  

 

2.4. Kogukonna motivaatorid 

 
Jõgeva Linnavalitsus tunnustab tänukirjade, aukirjade, aumärkidega. Jõgeva Linnavolikogu 
pädevusse kuulub tunnustamine teenetemärkidega ja aukodaniku tiitliga. Jõgeva Linnavalitsus 
tunnustab Jõgeva linna koolide õpetajaid: õpetajatepäeval korraldatakse tänuõhtu, kus 
kuulutatakse välja Jõgeva linna aasta õpetaja, millega kaasneb ka rahaline preemia. Eraldi  
tänuüritust korraldatakse kultuuritöötajatele ja spordiga seotud inimestele. Aastavahetusel 
tunnustatakse Jõgeva Haigla, Politseiameti, Päästeameti ja Kaitseliidu Jõgeva Maleva töötajaid. 
Linnapäevadel tunnustatakse edukamaid ettevõtjaid.  
Tunnustatakse ka kaunimaid koduaedasid, korterelamuid ja tootmisettevõtteid. Igal aastal on 
tunnustatud ka parimaid jõulumeeleolu loojaid. Jõgeva linn on valinud viimastel aastatel „Aasta 
Tegu“ ning tunnustanud selle elluviijaid. 
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2.5. Elanike kaasamine 

 
Jõgeva linna elanikel on kaasarääkimise võimalus erinevatel tasanditel. 
Erinevate arengukavade, planeeringute jm avalikustamisel ning linnavolikogu istungitel on 
võimalik osaleda igal linnakodanikul. Sageli on ka linna veebilehel korraldatud erinevaid 
küsitlusi: „Aasta Tegu“, parim teenindaja, jne. 
Jõgeva elanikud osalesid aktiivselt 2008. aastal „Teeme Ära!“ talgutel ja 2009. aastal „Minu 
Eesti“ mõttetalgutel. Korraldatakse mõttevahetusi erinevatele huvigruppidele:  
-sporditeemalisi, nt „Kas Jõgeva vajab jäähalli?“ 
- haridusteemalisi, nt „Missugune peaks olema Jõgeva koolivõrk?“, jm. 
Jõgeval tegutseb „Lions“ klubi. Hulgaliselt tegutseb MTÜ-sid, mida kirjeldatakse edaspidi. 
Kuna linn on suhteliselt väike, siis tunneb igaüks kindlasti vähemalt üht linnavolikogu saadikut 
ning saab oma olulised mõtted edastada.  
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3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

 

3.1. Laste ja noortega tegelevad asutused 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

3.1 
Õpilaste arv 
haridusasutustes 

Arv Lasteaiad 280 270 263 268 268 

Üldhariduskoolid 1620 1674 1609 1523 1395 
Mujalt 
õpilaste 
% 

Lasteaiad 7 7 7 7 7 

Üldhariduskoolid 
44 44 44 44 45 

3.2 
Koolikohustuse 
täitmine 

% 

Algkool 0 0 0 0 0 

Põhikool 0 0 0 0 0 

Gümnaasium 0 0 1 0 1 

3.3 Noorte süüteod Arv Süüteod 82 232 296 302  

 
 
Jõgeva linna koolides viidi 2005. ja 2010. aastal läbi küsitlused. 
2005. a alguses tehtud küsitluse osalesid Jõgeva Gümnaasiumi ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi 
õpilased. Valim koosnes 402 õpilasest, neist 147 õppisid 6. klassis, 157 8. klassis ja 103 õppisid 
10. klassis. 
6. klassi õpilastest ei suitseta 56 %, 8. klassi õpilastest 42 % ja 10. klassi õpilastest 29 %. 
Suitsust sõltuvaks pidasid ennast 1% 6. klassi õpilasi, 4 % 8 klassi õpilastest ja 8% 10. klassi 
õpilastest. Ülejäänud on proovinud või on nn pühapäevasuitsetajad. 
6. klassis oli alkoholi tarvitanud 27 %, 8. klassis 59 % ja 10. klassis 85 % õpilastest. Alkoholi 
tarbitakse peamiselt peol väljaspool kooli ja sõprade pool. 
Narkootilisi aineid on 6. klassi õpilastest tarvitanud 5 % õpilastest, 8. klassis 8 % ja 10. klassis 
11 % õpilastest. Peamiseks tarbimise põhjuseks peavad noored uudishimu ja seda, et sõbrad 
tarbivad. 
2010. a alguses tehtud küsitluse osalesid Jõgeva Gümnaasiumi ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi 
õpilased. Valim koosnes 270 õpilasest, neist 78 õppisid 6. klassis, 98 8. klassis ja 94 õppisid 10. 
klassis. 
6. klassi õpilastest ei suitseta 55 %, 8. klassi õpilastest 37 % ja 10. klassi õpilastest 33 %. 
Suitsust sõltuvaks pidasid ennast 0 % 6. klassi õpilasi, 5 % 8 klassi õpilastest ja 10% 10. klassi 
õpilastest. Ülejäänud on proovinud või on nn pühapäevasuitsetajad. 
6. klassis on alkoholi tarvitanud 54 %, 8. klassis 90 % ja 10. klassis 97 % õpilastest. Alkoholi 
tarbitakse peamiselt peol väljaspool kooli ja sõprade pool. 
Narkootilisi aineid on 6. klassi õpilastest proovinud 6 % õpilastest, 8. klassis 8 % ja 10. klassis 
17 % õpilastest. Pidevaks tarbijaks pidasid end 2% 8. klassi õpilastest ja 5% 10. klassi 
õpilastest. Peamiseks tarbimise põhjuseks peavad noored uudishimu ja seda, et sõbrad 
tarbivad. 
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Narkootikumide kasutamine

8%

92%

Jah

Ei

      

Narkootikumide kasutamine

87%

13%

Ei

Jah

 
 
 

Suitsetamine

44%

45%

7% 4%

Ei suitseta

Olen proovinud

Olen
pühapäevasuitsetaja

Suitsetan tihti

    

Suitsetamine

42%

48%

5% 5%

Ei suitseta

Olen proovinud

Olen
pühapäevasuitsetaja

Suitsetna tihti

 
 
 

Olen tarvitanud alkoholi

47%

17%

8%

6%

8%

8%

4%

2%

Ei olegi

Üks kord elus

Üks kord aastas

Üks kord 6 kuu jooksul

Üks kord 3 kuu jooksul

fÜks kord 1 kuu jooksul

Üks kord nädalas

Veel tihedamini

  

Olen tarvitanud alkoholi

18%

17%

10%
11%

15%

16%

11% 1%
ei olegi

üks kord elus

üks kord aastas

üks kord 6 kuu jooksul

üks kord 3 kuu jooksul

üks kord 1 kuu jooksul

üks kord nädalas

veel tihedamini

 
 

 
Jõgeval on kaks lasteaeda: kesklinnas asub lasteaed „Rohutirts” (Rohu 8) ja linna lääneosa 
teenindab lasteaed „Karikakar” (Pae 2).  
Lasteaed „Rohutirts“ tegutseb 1985. a ehitatud hoones. Lasteaias on 11 rühma, sh 1 
tasandusrühm erivajadustega lastele. 2009. aastal alustati kogu lasteaiahoone renoveerimist 
ning avamine peaks toimuma 2010. a detsembris. 
Lasteaia „Karikakar” hoone on ehitatud samuti 1985. aastal. Lasteaia ruumid on osaliselt 
renoveeritud, kuid kogu lasteaia renoveerimine on planeeritud aastale 2011. Toitu tuuakse 
lastele 3 korda päevas termostega lasteaia „Rohutirts” köögist, peale renoveerimist on 
planeeritud lasteaeda „Karikakar“ eraldi köök. 
Jõgeva linnas on suudetud tagada kõigile eelkooliealistele lastele, kelle vanemad seda 
soovivad, päevahoid lasteaias.  
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Oluliselt on võrreldes 2002. aastaga tõusnud lasteaias käivate laste suhe arvestades selles eas 
laste koguarvu linnas ehk teisisõnu, üha rohkem lapsevanemaid paneb oma lapse(d) lasteaeda. 
Kui 2002. a käis lasteaias umbes 61 % lastest vanuses 2 aastat kuni koolieani, siis 2006. a 
sügisel on see suhe ligikaudu 81 %. Seejuures on lapsi hakatud varem lasteaeda panema – kui 
2002. a kevadel käis linna 2-aastastest lastest lasteaias 42 %, siis 2006. a sügisel 55 %. 
 
 

3.2. Lastele ohutu elu ja õpikeskkond 

 
Jõgeva linn on rahulik väikelinn. Kõige suuremaks ohuallikaks on raudtee. Raudteed ületatakse 
mööda ülekäigurada, kuid hulgaliselt on ületajaid ka mujal.  
Jõgeva linna ääres asub Pedja jõgi. Jõgi on suhteliselt madal ning seetõttu erilist ohtu ei kujuta.  
Piiri pargis on 2 tiiki, mis võivad kujutada ohtu väiksematele lastele. 
Tänavatel on piisavalt jalakäijate ülekäiguradasid ning kõik lapsed peaksid jõudma ohutult nii 
lasteaeda kui ka kooli. Pargialasid läbivad kergliiklusteed. Ka linna ümbritsevatest piirkondadest 
(Painküla, Siimusti, Õuna) on võimalik jalgrattaga mööda kergliiklusteed Jõgevale tulla. 
Jõgeva linna avalikud spordirajatised on: 

• Uue tänava mänguväljak; 
• Turu tänava jalgpalliplats koos mänguväljakuga; 
• Aamissepa tänava korvpalliplats koos mänguväljakuga; 
• Pedja jõe äärne rannavõrkpalliplats; 
• Suislepa tänava korvpalliplats; 
• KEK´i linnaosa korvpalliplats koos mänguväljakuga; 
• Aia tänava rularamp; 
• Gümnaasiumi korvpalli- ja rannavõrkpalliplats koos mänguväljakuga; 
• Kultuurikeskuse pargi mänguväljak. 

Spordirajatisi ja mänguväljakuid hooldab SA „Jõgeva Sport“. Kõigil soovijatel on võimalik 
nimetatud väljakutel tervislikult aega veeta. 
 
Haridusasutustes on tervisekaitsenõuetele vastav õpikeskkond. Igal aastal on renoveeritud  
2 klassiruumi ja uuendatud klasside mööbel. Koolides on olemas aulad, võimlad, sööklad. 
Haridusasutustes on tervisekaitsenõuetele vastav temperatuur. Probleeme tekib kevadel ja 
suvel intensiivse päikesekiirgusega perioodil, sest päikesepoolsetes klassiruumides oleks tarvis 
täiendavat ventilatsiooni. Ventilatsiooniseadmed on vananenud. 
 
 

3.3. Kooli ja lasteaia terviseteenuse olemasolu 

 
Lasteaedades on tööl tervishoiutöötajad. Tervishoiuteenuse osutamiseks on lasteaedades 
spetsiaalsed kabinetid. Mõlemas lasteaias on tööl liikumisõpetaja. 
Lasteaias „Karikakar” töötab logopeed, kes teenindab kõikide rümade lapsi. Lasteaias 
„Rohutirts” töötab logopeed erivajadustega laste rühmas. Paraku ei ole lasteaed suutnud täita 
üldrühmade logopeedi ametikohta. 
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Koolides töötavad kooliõed ning ka koolides on sisustatud vastavad kabinetid. 
Koolitervishoiuteenust osutatakse koostöös SA Jõgeva Haiglaga.  
 
 
 
Õpilaste tervislik seisund 
 

  7-8 a. 9-10 a. 11-12 a. 13-14 a. 15-16 a. 17-18 a. KOKKU % 

Prof. läbivaadatud õpilased 201 172 374 291 427 301 1766   

Terviseprobleemideta 74 40 74 63 89 58 398 22.5% 

Rühihäiretega 27 36 74 61 67 34 299 17% 

Ülekaalulisi 20 19 36 29 26 20 150 8.5% 
(Koolide med.töötajad) 
 

Koolides töötavad logopeedid ning vastavate probleemidega õpilastel on võimalik abi saada. 
Koolides töötavad sotsiaalpedagoogid. 
Psühholoogi teenust pakub Jõgeva Nõustamiskeskus. 
 
 

3.4. Kohaliku omavalitsuse initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste 
kättesaadavust 

 
Koolitoit on kõigile põhikooli õpilastele tasuta (riiklikud vahendid). Toidupäeva maksumus  
gümnaasiumiõpilastele on 12 krooni. Jõgeva koolid on liitunud 2009. a sügisest ka koolide 
puuviljatoetuse programmiga. 
Koolide juures töötavad pikapäevarühmad, kus on kõikidel soovijatel võimalik osaleda. 
Pikapäevarühmi rahastab Jõgeva Linnavalitsus. 
 
Noortekeskuse poolt organiseeriti 2009. ja 2010. a suvel noortele töö ja puhkelaager. 
Hommikupoolikuti tehti koos tööd erinevatel objektidel, õhtupoolikul sisustati sportlikult ja 
harivalt noorte aega ühisüritustega. Toimusid ühised matkad ja väljasõidud. Laagris osales 20 
noort. 
 
Jõgeva Linnavalitsus maksab 1. klassi õpilastele 1500 krooni kooliminekutoetust. 
Gümnaasiumiõpilastele võimaldatakse tasuta töövihikud. Samuti makstakse sünnitoetust 
kogusummas 5000 krooni. 
  
Lasteaiakohtadega on Jõgeva linn püüdnud kindlustada kõik soovijad.  
Lasteaia osalustasu on Jõgeval 300 krooni ning toidupäeva maksumus on sõimerühmas 15 
krooni ja aiarühmas 20 krooni.  
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4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

 

4.1. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

 
Jõgeva linnas on 2 huvikooli ja hulgaliselt spordiklubisid. 
Jõgeva Muusikakoolil on kasutada hoone üldpinnaga 397 m2. Koolis õpib põhiõppes 
instrumenti umbes 100 õpilast ja huviõppes tegeleb laulmise, muusika ja tantsuõppega umbes 
130 õpilast. 

Jõgeva Kunstikool tegutseb spordihoones „Virtus”, kus kunstikooli kasutada on 258 m2. 
Kunstikoolis õpib umbes 70 õpilast. Kunstikoolis toimuvad ka kunstialased projektkursused nii 
õpilastele kui ka täiskasvanutele.  
Huvikoolides õppimine on õpilastele tasuline. 
Üldhariduskoolide juures on hulgaliselt tasuta huviringe. Õpilastel on võimalik tegeleda endale 
sobivate huvialadega: korvpall, kergejõustik, võrkpall, aeroobika, koorilaul, näitering, rahvatants, 
liikumisrühmad, puutööring, kabe, mälumäng. 
Jõgeva valla territooriumil asub ujula (10 km linnast). Suvel on võimalik ujuda Kuremaa järves, 
Aidu järves ning Laiuse paisjärves. 
Jõgeval tegutseb Jõgeva linna Noortekeskus, kus noortel on võimalik mängida lauamänge, 
piljardit, lauatennist, kasutada arvutit, osaleda erinevates projektides. Suvel on võimalik 
laenutada rulluiske. 
Noortekeskuse kõrval asub rularamp, mida noored kasutavad väga aktiivselt. Paraku nõuab see 
objekt pidevat hoolt, sest on veidi amortiseerunud. 
 
 
Kultuuriasutused Jõgeval 
 
Jõgeva Kultuurikeskus (suur saal 330 kohta, kammersaal, keldrisaal, galerii) 
Jõgeva Linnaraamatukogu (täiskasvanute- ja lasteosakond, lugemissaal, AIP, 96 aastat 
tegutsenud) 
Betti Alveri Muuseum (4 aastat töötanud) 
 
Kultuuritöö eesmärk on Jõgevale ainuomaste kultuuritraditsioonide hoidmine ja eelduste 
loomine rahvale kultuurialasest tegevusest osa võtmiseks ja/või tarbimiseks ning paikkonna 
eripära hoidmiseks ja väärtustamiseks.   
Kultuuritarbimine ja selles osalemine toimub ikka seal, kus inimesed elavad, mängivad, õpivad 
ja töötavad. Kultuuriline tegevus toimubki linna kõigis kultuuri- ja haridusasutustes. 
Inimene võtab iga päev vastu otsuseid ja teeb valikuid, mis võivad tema elu arendada või 
kahjustada. Kõige suuremas ulatuses määrab inimese käitumist teda ümbritsev elukeskkond 
oma keskkondlike, sotsiaal-majanduslike ja psühhosotsiaalsete mõjudega, mis kujundavad 
tema väärtushinnanguid ja eluviisi. 
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Kultuurielus osalemine Jõgeval 
 
Jõgeva linnas tegutsevad täiskasvanute huviringid: koorid, rahvatantsurühmad, puhkpilliorkester 
ja harrastusteater mittetulundusühingutena juba eelmise sajandi lõpust. Kultuuri mtü-d on 
mõjuvõimas ja väärtuslik partner omavalitsusele ja elanikkonna vaba aja kultuurilisel 
sisustamisel ning seeläbi ka  mõjutamisel. Linnavalitsus toetab koore ja rahvatantsurühmi 
tegevustoetusega. Koostöö on toimunud ladusalt. 
Ringide töös osalemine ja aktiivne eluviis tagavad nii füüsilise kui vaimse tervise hoidmise ning 
parendamise. 
Mida tugevamad on inimeste võrgustikud ja sidemed, seda suurem on kogu ühiskonna 
tervisesuutlikkus.  
 
Tegevust jätkasid ja uut hoogu said juurde nii Jõgeva Meeskoor „Mehis” kui Jõgeva 
Segarahvatantsurühm Kaaratsim. Väiksemalt tegutsesid Jõgeva Linna Puhkpilliorkester ja 
Jõgeva Linna Teater. 21 aastat tegutsenud Folklooriseltsis „Jõgevahe Pere” tantsib kaks 
naisrühma, seenioride naisrühm ja mängib rahvamuusikaansambel Tempora mores. Jõgeva 
Kammerkoor on tegutsenud 5 aastat. Peotantsu õpivad lapsed (nii noorem kui vanem rühm) 
Tantsuklubis STIIL. 
Koorid ja rahvatantsurühmad on osalenud Laulu- ja Tantsupidudel.  
 
Jõgeva Kunstikooli Avatud Stuudios saavad õppekava järgi kunstialase enesearendamise 
võimalusi nii noored (huviõpe) kui ka täiskasvanud (moodulõpe).  
 
 
Kultuuri tarbimine Jõgeval  
 
Jõgeva linna kultuurisündmused toimuvad aastaringselt kõigis kultuuri- ja haridusasutustes ning 
kesklinnas ja kultuurikeskuse suvelaval. 
Kontserdid ja teatrietendused toimuvad kultuurikeskuses regulaarselt septembrist maini. 
Jõgeva linna mainet kujundavad mitmed traditsioonid. 
 
Betti Alveri mälestuse jäädvustamine Jõgeval toimub luulepäevadega „Tuulelapsed” 1.-9. klassi 
õpilastele ja gümnasistidele luulepäevadega „Tähetund”, muuseumis toimuva kirjanduspäevaga 
ning raamatukogu eesvedamisel omaloomingukonkursiga „Betti Alveri jälgedes“. 
Alo Mattiiseni mälestust hoiame üleriigilise vokaalansamblite konkursi ja muusikapäevadega 
gümnaasiumis. 
 
Traditsiooniliste sündmustena toimuvad:  
• linna vastlapäev liulaskmisega kruusaaugus või koos vallarahvaga Kassinurmes; 
• emadepäeva kontsert koos Jõgeva Aasta Ema tiitli omistamisega; 
• kõige lühemate ööde festival (on toimunud 25 korda), kus kontserdid toimuvad kesklinnas, 

kaunites koduaedades ja Jõgeva vallas; 
• JÕGEVATREFF-i motoparaad; 
• iseseisvumise taastamise aastapäevale pühendatud kontsert (muuseumis); 
• tantsuklubi Stiil korraldatav Jõuluvana peotantsuturniir; 
• „Küüslaugu Festival” eestimaise laada ja kultuuriprogrammiga; 
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• Jõgeva Linnapäevad ja Jõgevamaa Kevadlaat (linna sünnipäeval). 
     
 
Jõgeva linna tuntakse Eesti külmarekordite poolest ja juba neljandat aastat tutvustatakse 
Jõgevat Eestimaa Jõuluvana koduna. Jõulukuu sündmused on koondatud linna tunnuslause 
alla „Külmalinn Jõgeva – Jõuluvana kodu”. Jõuluvana ja Päkapikumaad külastavad sajad 
lapsed. Meeleolukad on Puupäev koos jõululaadaga, advendiküünalde süütamine, 
Jõulurahu kuulutamine kogu Eestile. Aastaringselt töötab Jõuluvana postkontor. 
 
Betti Alveri Muuseum on kaasaegne näitusepaik, 2009. aastal toimus seal 10 näitust. Eriline oli 
näitus Jõgeva linna kunstikogust, kus esitleti raamatut „Jõgeva linna kunstikogu”. 
Trükivalgust nägid ka raamatud „Jõgeva linna lugu” ning „Võidelge ja võitke“.   

 

4.2. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad 

 
Jõgeva linna territooriumil asub neli suuremat spordirajatist: 

• Jõgeva Spordikeskus Virtus 

• Jõgeva linna staadion 

• Jõgeva linna tenniseväljakud 

• Jõgeva Mustvee mnt hokiväljak 

Kolme esimese spordirajatise haldajaks on Jõgeva linna poolt asutatud Sihtasutus Jõgeva 
Sport. Jõgeva Mustvee mnt hokiväljak kuulub eraspordiklubile.  
Jõgeva Spordikeskuses Virtus on spordisaalid, jõusaal ja saunad. Spordikeskus Virtus on 
avatud aastaringselt seitse päeva nädalas 8.00-22.00. Spordikeskuses käivad peaasjalikult 
treenimas Jõgeva linna spordiklubid ning Jõgeva ja Jõgeva ümbruse elanikud. Sportimine 
spordikeskuses on tasuline. 
Jõgeva linna staadionil on võimalik harrastada kergejõustikku ja jalgpalli. Lisaks nimetatud 
spordialadele saavad linnakodanikud tegeleda tasuta muude tervistavate aladega nagu 
jooksmine, käimine ja kepikõnd. Jõgeva linna staadioni kõrval asuvale asfalteeritud platsile 
valatakse talviti liuväli. Staadioni territooriumile aetakse talviti sisse suusarajad. Jõgeva linna 
staadionil ja uisuväljakul treenivad Jõgeva linna spordiklubid ja Jõgeva linna üldhariduskoolid. 
Staadion ja uisuväljak on treenimishooajal avatud seitse päeva nädalas. Jõgeva linna staadion 
ja uisuväljak on valgustusega, mis annab võimaluse ka pimedal ajal sportida. Jõgeva linna 
staadion on avatud E-R 8.00-21.00 ja L,P 10.00-20.00. 
Jõgeva linna tenniseväljakutel saab mängida tennist. Tenniseväljakud on kunstmurukattega ja 
valgustusega, mis võimaldab pikendada sportimishooaega aprillikuust kuni novembrikuuni. 
Sportimine Jõgeva linna tenniseväljakutel on tasuline. Sportimispaik on avatud E-R 8.00-21.00 
ja L,P 10.00-21.00. 
Jõgeva Mustvee mnt hokiväljakul on talvisel ajal võimalik tegeleda uisutamise ja hokimänguga. 
Hokiväljakul on abihoone, kust on võimalik tasu eest laenutada uiske ning on olemas ka WC ja 
duširuumid. Hokiväljak on valgustusega ning seal on võimalik sportida ka pimedal ajal. 
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Hokiväljak on avatud seitse päeva nädalas 16.00-21.00. Hokiväljakul käib treenimas kohalik 
hokiklubi ja Jõgeva linna ning linna ümbruse elanikud. Uisutamine Jõgeva Mustvee mnt 
hokiväljakul on tasuline.  
Neljale suuremale spordiobjektile lisanduvad linna avalikud sportimispaigad. Jõgeva linnas on 
kolm rannavõrkpalli platsi, neli tänavakorvpalli platsi ning Jõgeva linna abistaadion, kus saavad 
linna noored mängida vabal ajal jalgpalli. Nimetatud spordiplatsidel ja abistaadionil on 
sportimine tasuta. Jõgeva linna läbib asfalteeritud nelja kilomeetri pikkune rulluisutee, kus suviti 
käib palju inimesi jooksmas, kõndimas ja rulluisutamas. 
 
Positiivne: 

• Sporditeenuste kättesaadavus 

• Sporditeenuste madalad hinnad 

• Omavalitsuse toetus spordirajatiste ülalpidamiseks 

• Noortespordi toetamine omavalitsuse poolt 

• Palju erinevaid spordiklubisid 

 

Probleemid: 
• Ebastabiilsed talvised sportimistingimused 

• Spordikeskuse Virtus ülekoormatus 

• Puuduvad kaasaegsed tervisespordiklubid 

• Spordikeskus Virtus on vananenud ja amortiseerunud spordihoone 

 
 

4.3. Transport ja teedevõrk 

 
Teede ja tänavate olem: 
Tänavavõrk: Jõgeva linnas 56 tänavat, kogupikkusega 35,6 km, nendest: 
          - püsi- ja kergkatendiga teid: 21,0 km (sh kruusakattega 12,1 km) 
           - kõnniteega tänavaid: 17,2 km.  
Tolmuvabaks muudetud on aastast 2008 kõik krusakattega tänavad. 
Riigimaanteed: linna lääneosas on Tartu-Aravete tugimaantee (nn Piibe maantee), 
rekonstrueeriti 2005. a Õuna külast kuni Kaarepereni, linna lõigus paigaldati ka uus 
tänavavalgustus, kõnnitee ulatub Õuna külast läbi linna kuni Painkülani. 
Linnast põhja pool on Mustvee – Jõgeva tugimaantee koos raudteeviaduktiga, mille kaudu käib 
muuhulgas ka kogu linnasisene liiklus kahel pool raudteed asuvate linnaosade vahel.  
Sillad, viaduktid, ülesõidukohad:  
Mustvee mnt sild: 47 m, linna naabruses paiknev viadukt kuulub Riigi maanteeametile. 
Ülesõidukoht linnas: puudub. Suure ja Kesk tänava ristmikult Jaama tänavale, selle ristmiku 
vastaspoolele sõitmiseks tuleb läbida 3,4 km pikkune teekond üle Mustvee-Jõgeva tugimaantee 
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viadukti. Jalakäijatele on raudtee ületamiseks olemas 2 jalakäijate ülekäigukohta. Kavandatud 
on välja ehitada kaasaegne jalakäijate ühetasandiline ülekäigukoht.  
 
Ühistransport 
Jõgeva linn asub Eesti keskosas, 154 km kaugusel Tallinnast ja 51 km kaugusel Tartust.  
Bussiliiklus:  
2009. aastal valmis kesklinnas bussijaam. Bussiliiklus on olemas maakonna kõikidesse 
asulatesse. 
Bussitransporti korraldab ja koordineerib Jõgeva Maavalitsus. Igapäevane bussiühendus on 
Tartuga (14 korda päevas), Rakverega (6 korda päevas), Viljandi, Jõhvi ja Pärnuga (a` 1 kord 
päevas). Tallinna ja Paide väljuvad bussid 2 korda nädalas. 
Linnasisene bussiliiklus  puudub. Linna läbivad, saabuvad ja väljuvad bussid peatuvad Piiri 
tänaval (1 peatus) ja Suurel tänaval (2 peatust). Peatustes on olemas bussiootepaviljonid. 
Mitteametlik peatuskoht reisijate väljumiseks on Kesk ja Tähe tn ristmiku läheduses. 
Raudtee ja -transport: linna läbib põhja-lõuna suunaliselt Tartu - Tapa raudtee. Reisijatevedu 
(Edelaraudtee) toimub 2-4 korda päevas, olenevalt nädalapäevast.  Reisijate jaoks on olemas 
jaamahoone ootepaviljon ja renoveeritud oote- ja pealemineku platvormid raudtee ääres. Reisi 
kestvus Tartusse on 29 min (kiirrong) või 40 min (tavaline reisirong). Jõgeva jaamast läheb 
aastas rongile peale ja tuleb maha üle 10 000 inimese, kellest pealeminejate arv on ca`3 
tuhande võrra suurem. Raudteel reisijate arv suureneb iga aastaga. 
 
Transiitveosed, laadimisplatsid 
Raudtee toimib põhiliselt kaubaveotransiidina.  Laadimisplatsid on Jaama tn ja Estakaadi tn 
ääres ning Turu tn lõpus.   
Raskeveokite transport:  põhivood kulgevad mööda Tallinna maanteed (Piibe maantee ehk 
tugimaantee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete) ning Kesk- ja Jaama ning Turu tänavatel. 
Tugimaantee nr 36 Jõgeva-Mustvee linna ei läbi. Raskeveokitele on linna põhiosa suletud, 
juurdepääs toimub Jõgeva Linnavalitsusest saadud kirjaliku loa alusel. Keskmine 
liikumistihedus autot/ööpäevas – tugimaanteed nr 36 Jõgeva-Mustvee -180,  
nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete - 2523 
Raskeveokite laadimiskohad paiknevad põhiliselt Jaama tn ettevõtluspiirkonnas (puit), Turu tn 
agrokaubanduse ja metalli- ning vanapaberikokkuostu piirkonnas, Estakaadi tn (palgid) ja 
Jõgeva linna jäätmejaamas ning Tallinna mnt äärses puidutöötlemisettevõttes. Samuti toimuvad 
laadimistööd suurte kaubanduskeskuste juures piiratud juurdepääsuga kesklinna tsoonis 
(Konsum, Maxima, Säästumarket), ülejäänud paiknevad piiranguteta juurdepääsualal. 
Jäätmekäitlustoimingutega seonduvad laadimistööd toimuvad kogu linna territooriumil. 
Mootorikütuste laadimine toimub Piiri tn ja Turu tn tanklates, gaasitankla puudub.  
Gaaside laadimine ja ümberlaadimine: Jõgeva linna läbib maagaasi magistraaltrass.  
Tänavavalgustus: Valgustatud on 29,2 km tänavaid. Valgustus põleb igal aastaajal erineva 
pikkusega, hämarlülititega reguleeritud aegadel. 
Jalgteed ja jalgrattateed:  kogupikkusega 1,8 km.  
Rohealad: moodustavad 15 % linna kogupindalast. Selles 0,3 km2 on pargid jm suuremad 
rohealad ja 0,3 km2 on korterelamute juures asuvad haljasalad. 
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4.4. Keskkonna mõjurid 

 
Joogivee kvaliteet 
Joogivee kvaliteedinõuded on jagatud kolme rühma: 
• mikrobioloogilised, 
• keemilised, 
• indikaatorid. 
Mikrobioloogilised ja keemilised nõuded iseloomustavad otsest ohtu tervisele. Indikaatornäitajad 
mõjutavad vee organoleptilisi omadusi ja näitavad vee üldist reostust. Indikaatornäitajate 
piirsisalduste ületamisel halvenevad tarbijate vee kasutamise tingimused ning elukvaliteet, kuid 
otsest ohtu tervisele ei ole. 
Seiret joogivee kvaliteedi üle teostab Terviseamet. Jõgeva linna joogivesi vastab nõuetele, 
sealhulgas nii selle mikrobioloogilised, keemilised kui ka indikaatornäitajad.  
 
Radioloogilised näitajad 2008.a olid: 
radio-nukliidide  sisaldus joogivees:  ²²²Rn: 22,4; 11,75 Bq/l ²²6Rn: 0,048 Bq/l; 0,022 Bq/l , 
efektiivdoos on <1 mSv/a. 
Kvaliteedile mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müügilubasid Jõgeva linna jaoks välja 
antud ei ole. 
 
Alates 01. maist 2010 alustas vee-ja kanalisatsiooniteenuse osutamist Jõgeva Veevärk OÜ. 
Teeninduspiirkonnas elab 01.01.2010. a seisuga 6739 elanikku, neist ühisveevärgiga  liitunuid 
5356 elanikku (ca 78%), ülejäänud elanikud kasutavad kas kinnistutel olevate madalate 
šahtkaevude ja puurkaevude vett või tarvitavad vett avalikust veevõtukohast. 
Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 5209 elanikku (ca 77%). Elanikud, kellel puudub 
ühiskanalisatsioon, koguvad reovett kogumiskaevudesse ja lasevad seda aeg-ajalt tühjendada. 
 
Liitumine ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga toimub vastavalt Jõgeva linna ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskirjale. Liitumistasu teenindatavas piirkonnas 
käesoleval hetkel kehtestatud ei ole. 
 
Avalike randade ja supluskohtade turvalisus 

Avalikud, registreeritud rannad ja supluskohad puuduvad, sh mitteametlikena arvelolevad. 
Pedja jõe äärde on välja kujunenud 2 supluskohta, mille juures puudub valve ning mille vee 
kvaliteeti ei ole analüüsitud. Pedja jõe korrastamiseks on rakendatud meetmed: 
1. Niitmistööd 2007-2010, rahastatakse linna ja valla eelarvest; 
2. Koostatud on Pedja jõe korrastustööde eelprojekt (2009. a), selles on kavandatud ka 
supluskohtade rajamise ettevalmistus. 
Suplusvee kvaliteedi hindamise juhendmaterjal: 
http://www.tervisekaitse.ee/documents/vesi/suplusvesi/2009/Suplusvee_kv_mikrobiol.pdf 
 
 
Pinnavesi (lahtised veekogud): 
linna läbivad 2 veekogu: Pedja jõgi ja Painküla peakraav. Linna vahenditega teostatakse 
Piiri pargi tiikide (2 tk) hooldust. 
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Heitvee puhastamine toimub Jõgeva linna puhastusseadmetes. Jõgeva linna  
üldplaneeringuga määratud uutel hoonestusaladel toimub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamine vastavalt kehtestatud „Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kavale aastateks 2008–2020“ ja detailplaneeringutele. Jõgeva Linnavolikogu määrustega on 
kehtestatud „Jõgeva linna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse ninna reguleerimise 
ja ülenormatiivse reostuse tasu määramise kord“ ja „Jõgeva linna reovee kohtkäitluse ja 
äraveo eeskiri“ 
Vee erikasutuslube on 01.01.2010 seisuga välja antud (3 tk):  

- Jõgeva Maaparandusbüroo, kehtivusega kuni 30.06.2010; 
- Osaühing Jõgeva Vesi, kehtivusega kuni 31.12.2012; 
- Kaitseliit Jõgeva Malev, kehtivusega kuni 28.06.2012. 

Andmete allikas: Keskkonnalubade infosüsteem 

   

 
 

Õhk 
      Siseõhk  

Vähemalt tund aega päevas suitsuses ruumis töökohal ja kodus viibimine: andmed on 
saadaval http://www2.tai.ee/TAI/TKU2008.pdf 
Avalikes asutustes järgitakse tubakaseaduses sätestatut. 
Välisõhk 

Keskkonnaameti väitel on Jõgeva linna välisõhk vastav normidele ja ei kujuta endast ohtu. Õhu 
saastamine paiksetest saasteallikatest on episoodiline, langeb põhiliselt kevad- ja 
sügisperioodile, kui toimub aktiivne avapõletamine. Probleemseteks on kivisöel töötavad katlad 
eramutes (madal korsten, suits levib naaberkruntidele). Samuti on õhk suitsusem õhtusel ajal 
kogu kütteperioodi vältel. Ilmajaamu on 1 (Jõgeva meteoroloogiajaam). 
Välisõhu seire: http://mail.klab.ee/seire/airviro/api.html. 
 
Jäätmed ja jäätmekäitlus 

Jõgeva linna jäätmehoolduseeskiri on vastu võetud 2005.aastal 
Jäätmekäitluse korraldus: toimib korraldatud jäätmevedu alates 2007.a aastast, 2007-2009 
segaolme- ja suurjäätmed, 2010-2012 segaolmejäätmed. 
Prügila olemasolu: Jõgeva linnal oma prügilat ei ole. Ladestatavad jäätmed viiakse Torma 
või mõnda muusse vastavalt luba omavasse prügilasse.  
Linna jäätmejaam, sh ohtlike jäätmete vastuvõtuvõtupunkt. Jäätmejaamas toimub ka elektri- 
ja elektroonikatoodete jäätmete, vanarehvide, vanapaberi- ja papi, kõikide pakendiliikide, 
eterniidi, ehitus-ja lammutusprahi vastuvõtt. Jäätmejaama platsidele veetakse ka 
taaskasutatavat pinnast (moreen, muld, kruus ja liiv) ning asfaldijäätmeid. 
Jäätmete taaskasutusse suunamine: 
-  alates 2005. a vanapaberi ja -papi eraldikogumine üle 10 krt korterelamute juurest;  
-  alates 2008. a vanapaberi ja -papi kokkuost AS Eesti Vanapaber poolt; 
-  alates 2006. a pakendi eraldikogumine kogumisvõrgustike kaudu (sh pakendiautomaadid); 
-  alates 2009. a pakendite kohtkogumise (nn roheline kilekott) rakendumine väikeelamutele; 
-  alates 2007. a elektritoodete jäätmete ja elektroonikaromu eraldikogumine; 
-  alates 2009. a II p.a pakendite käsitsi vastuvõtukohustus üle 200 m2 müügipinnaga 
-  kauplustes, kus puudub pakendiautomaat. 
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Taaskasutatavad jäätmete puhul toimib vastuvõtt ka linna jäätmejaamas. Ümbertöötlus 
toimub vastavates keskustes. 
Jäätmekäitluskohad (5 kohta): Vooremaa Teed AS (2 vaheladustamisplatsi), Eesti 
Vanapaber OÜ (1 koht), Eesti Metall OÜ (1 koht), Jõgeva linn (1 koht – jäätmejaam). 
Ohtlikud jäätmed: kogutakse linna jäätmejaamas, töödeldakse Tartu ohtlike jäätmete 
kahjustustamise tehases. 
 

Muud mõjurid 
Müra, vibratsioon, ioniseeriv ja mitteioniseeriv kiirgus. 
 
Seirejaamad (4 tk): Aia 27a (põhjavee makro- ja mikroelementide uuring), Mustvee mnt 19 – 
põhjavee tugivõrgu seire, meteoroloogiline seire, ioniseeriva kiirguse seire).  
Müra: põhiline müra pärineb paiksetest allikatest (raudtee kogu linna lõigus, sh laadimistööde 
müra). Müra kohta ametlikke uuringuid ei ole teostatud. Linna määrustega on reguleeritud 
müratekitavate laadimistööde aeg. Laadimistööde müra eest vastutab tööde korraldaja. Müra 
levik Tallinn-Tartu maanteelt ning raudteelt sõltub tuule suunast. Kesklinna planeeringus on ette 
nähtud raudteemüra tõkestamiseks ehitada müratõke. 
 
Tabel: Kiirgustegevuslubade väljastamine Jõgeva linnas asuvatele ettevõtetele 
 

 
Jrk 
nr 

 
Ettevõte 

 
Valdkond 

  
Kiirgustegevus- 

loa nr 

 
Loa 

kehtivus 

1 Jõgeva Haigla SA haigla 07/085 16.11.2012 
2 Hambaravi Edent OÜ hambaravi 06/002 08.01.2011 
3 Judent OÜ hambaravi 09/041 17.04.2014 
4 Kiira Paju Hambaravi OÜ hambaravi 09/061 03.03.2014 
5 Piiri Hambaravi OÜ  hambaravi 08/051 17.07.2013 

 
Radooni sisaldust ruumiõhus Keskkonnaamet pole Jõgeva linna lasteaedades ega muudes 
asutustes uurinud.  
Maapinna radooni uuringute kohta on andmeid võimalik saada: Eesti Geoloogiakeskus OÜ 
(Valter Petersell, e-post v.petersell@egk.ee). 
Joogivee radioaktiivsuse hindamiseks ja sellest tulenevate terviseriskide hindamiseks on 
Terviseamet algatanud projekti „Estimation of concentrations of radio-nuclides in Estonian 
ground waters and related health risks“, mille kohta leiab andmed Terviseameti kodulehelt 
http://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/vesi/projektid/tf-radionukliidide-projekt.html 
Mitteioniseerivat kiirgust kasutatavate ettevõtete kohta on andmed võimalik saada: Terviseamet 
(www.terviseamet.ee). 
Joogivee kiirguse uuringu Jõgeva linnas läbi viidud tulemuste kohta on võimalik andmeid saada: 
Terviseamet (www.terviseamet.ee). 
Andmete allikas (kkirgus andmed): Keskkonnaamet (Karin Muru, Kiirgusosakond, 
Karin.Muru@keskkonnaamet.ee). 
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Tööõnnetused 
 

tööõnnetused /surmaga lõppenud tööõnnetused: 
2002 – 52 tööõnnetust/ 0 surma 
2004 – 87 tööõnnetust/ 1 surm 
2006 – 93 tööõnnetust/ 0 surma 
2008 – 73 tööõnnetust/ 0 surma 
 
Andmete allikas: Tööinspektsiooni lõuna inspektsioon, e-post kadri.kasterpalu@ti.ee 
 
 
Kõrgendatud riskiga objektid 

 
Metsad, sood, rabad, sadamad ja lennuväljad puuduvad. Peamiste ohtlike autoveoste 
marsruutide ja enim veetavad ohtlikud kemikaalide pideva ja korrapärase veo kohta andmed 
puuduvad.  
KOV lähiümbruses olevad ohtlikud objektid  ja kaugus KOV piirist –  

• Bensiinijaam AS Eksar-Transoil Masti tankla Jõgeva vallas Õuna külas - 1 km;  
• bensiinijaam AS Mokter Jõgeva tankla Jõgeva vallas Õuna külas- 1 km;  
• AS Werol Tehased Jõgeva vallas Painkülas 4 km. 

Kaugküttekatlamaja: AS Eraküte Jõgeva katlamaja (Aia 50), töötab maagaasikütusel, saab 
töötada ka vedel- ja tahkekütusel, teenindab ca`4500 elanikku ja 27 asutust. 
Kõrgendatud riskiga objektid on koolid, lasteaiad, kauplused, restoranid (2 tk), haiglad (1 tk) ja 
hoolekandeasutused (2 tk), tootmishooned, raudtee mahalaadimisplatsid (3 tk), loodusliku gaasi 
hoidlad (2 tk), transpordivahendite ja seadmete hoiuplatsid (3 tk). 
 
Tabel: Suuremad, üle 10 inimesega ettevõtted, asutused 
 

Ettevõtte, asutuse 
nimetus 

  
Asukoht 

 
Tegevusala 

 
Töötajate arv 

Jõgeva Haigla SA Piiri 2 Arstiabi 215 
Sotsiaalkeskus Elukaar OÜ Roosi 6a Eakate hooldekodu 19 
Jõgeva Apteegid OÜ Piiri 6 Apteek 14 
Jõgeva Majandusühistu Aia 3 Kaubandus ca 100 
Kauplus Selver Kesk 4 Kaubandus 33 
Kauplus Maxima Suur 19 Kaubandus 28 
Keskuse pood Aia 1 Toidukaubad 22 
Säästumarket Põik 1 Kaubandus 12 
AS Atko Liinid Jõgeva kontor Estakaadi 4-10 Reisijate vedu 

bussidega 
25 

AS Jõgeva Elamu B.Alveri 2a Elamuhooldus 35 
Jõgeva Gümnaasium Rohu 10 Keskhariduse andmine 

 
68+739 õpilast 

Jõgeva Ühisgümnaasium Piiri 1 Keskhariduse andmine 58+492 õpilast 
Jõgeva Täiskasvanute 
Keskkool 

Aia 34 Keskhariduse andmine 15+160 õpilast 

Jõgeva Muusikakool Suur 12 Muusikaalane 23+216 
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haridus õpilast 
Lasteaed Rohutirts Rohu 8 Lastehoid 49+186 last 
Lasteaed Karikakar Pae 2 Lastehoid 27+86 

last 
Jõgeva Kultuurikeskus Aia 6 Kultuuritöö 16+360 

külastajat 
AS Valmeco Välja 3 Prussmajade 

tootmine 
95 

OÜ Nordlanden Piiri 9 Õmblustöö 60 
OÜ Softcom Turu 5 ja Pae 2 Mööbli valmistamine 40 
OÜ Belander Grupp Tallinna mnt 17b Ümarpuidu töötlemine 23 
OÜ Jõgeva Vesi Nurme 7 Vesi+kanalisatsioon 19 
OÜ Rewool Suur 91 Villa töötlemine 17 
OÜ Q-E Grupp Sauna 2 Kütte ja ventilat. ehitus 16 
AS Seitung Aia 1 Vooremaa toimetus 15 
OÜ Agrochema Eesti Turu 7a Väetiste ja mürkide 

pakendamine 
18 

OÜ Juta&Kaido Suur 89b Aknad+uksed 13 
AS Tammel Turu 7 Põllum.masinate müük ja -

koolitus 
14 

Avaks AS Suur 84a Põllutööriistade müük 13 
TAA Elekter Mustvee mnt 2 Elektritööd 13 
AS Vooremaa Teed B.Alveri 1a Teede ehitus ja -hooldus 77 

 
 
Kõrgendatud kemikaaliohu riskiga objektid: 

1. Agrochema Eesti OÜ. Ohustatud ala 800 m. Ettevõttel on koostatud hädaolukorra 
lahendamise plaan, mis  käsitleb tegevust võimaliku õnnetuse korral; õnnetuste puhuks 
on ettevõtte ümbruses elavate inimeste teavitamiseks paigaldatud sireen ning ohustatud 
alas olevatele  ettevõtetele/majapidamistele jagatud ohutusvoldikud, mis kirjeldavad 
sireeni signaalide tähendust ja nende järgi vajalikku käitumist.   

2. Alexela Oil AS Jõgeva tankla. Ohustatud ala 100 m. Ettevõtte hädaolukorra 
lahendamise plaan sisaldab ettevõtte ohualasse jäävate inimeste teavitamist.  

3. Olerex AS Jõgeva tankla. Ohustatud ala 100 m. Ka selle ettevõtte hädaolukorra 
lahendamise plaan sisaldab lähipiirkonna elanike teavitamist. 

 
Andmete allikad: .Päästeamet, Jõgeva LV. Üksikasjalikumat teavet kemikaaliohtlike ettevõtete kohta leiab 
aadressil: www.rescue.ee/louna/tegevusvaldkonnad/kriis/kemikaaliohutus 

 
 
Juhtumikorralduse skeemide olemasolu 
Koostatud on „Jõgeva linna esialgne riskianalüüs”, 2009. a. 
 
 
 
 
 
 



Jõgeva Linnavalitsus 
Jõgeva linna terviseprofiil 

 

25 
 

Puukborrelioosi ja -entsefaliiti  nakatumine. 
 
2009. aastal registreeriti Eestis 179 (haigestumus 13,3 100 000 elaniku kohta) puukensefaliidi 
haigusjuhtu ja 1787 (haigestumus 133,3  100 000 elaniku kohta) puukborrelioosi  juhtu. 
Võrdluseks 2008. aastal registreeriti Eestis 90 (haigestumus 6,7 100 000 elaniku  kohta) 
puukensefaliidi haigusjuhtu ja 1423 (haigestumus 106,7 100 000 elaniku kohta) puukborrelioosi 
juhtu. 2009. a on Jõgevamaal registreeritud  8 puukentsefaliidi juhtu, neist üks Jõgeva linna 
elanik.  2009. aastal on Jõgeva Maakonnas registreeritud 21 puukborrelioosi haiget, neist 4 on 
Jõgeva  linna elanikud. 2009.a on Jõgeva maakonnas vaktsineeritud 330 inimest 
puukentsefaliidi vastu ja  revaktsineeritud 299 inimest. 
Terviseamet soovitab jätkuvalt hoolt kanda puukensefaliidivastase vaktsineerimise eest. Eestis 
on enim puukensefaliiti nakatunud inimesi Saaremaal, Ida ja Lääne- Virumaal, Läänemaal, 
Pärnumaal ja Tartumaal, kuid ohupiirkonnaks võib nimetada kogu Eestit. 
 
 
 
 Hulkuvad loomad 

- Hulkuvate loomade arv:  2009. a püüti 38 kassi ja 8 koera. 
-  Varjupaik: Jõgeva linnas varjupaik puudub. Püütud hulkuvad koerad toimetatakse 
Rakvere Koduloomade Varjupaika.  
Allikas: Jõgeva LV väärteomenetleja 

 

4.5. Kuriteod ja õnnetused 

 Aasta 2004 2005 2006 2007 2008 

Kuriteod Arv 137 180 167 206 134 

10000 elaniku kohta 21 28 26 33 21 

Liikluskuriteod ja -õnnetused 
kokku 

Arv   305 391 1348 1659 
Joobes 
juhid 

Arv   67 70 70 52 
Osakaal   0,21 0,17 0,05 0,03 

Tulekahjud 
Arv 30 32 28 32 30 
Tules hukkunute arv 0 0 0 0 1 

Alkoholi müüvad kauplused 
Kauplusi 1 elaniku 
kohta 

    0.002 0.002 0.002 

(Politseiamet) 

Täiendavaid alkoholimüügi piiranguid omavalitsuses kehtestatud ei ole. 
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5. Tervislik eluviis 

 
 

5.1. Tervisealase teabe kättesaadavus 
 
Jõgeva Linnavalitsus levitab tervisealast teavet Linnalehe ja veebilehekaudu. 
 Koostööd teavitustöö valdkonnas tehakse nii Jõgeva Maavalitsuse kui ka Jõgeva Haiglaga. 
Perearstide ooteruumides on saadaval mitmekesine valik tervisealast teabematerjali.  
Jõgeva Linnavalitsuse juurde on moodustatud terviseedendus komisjon.  
Komisjoni eestvedamisel on 2 aastat korraldatud regulaarseid tervisepäevi, aprillist novembrini, 
üks kord kuus. Osalejate arv on ulatunud üle 200. Tervisepäevadel on jagatud erinevaid 
voldikuid tervisekäitumise kohta, kuulatud arstide soovitusi või mõõdetud erinevaid 
tervisenäitajaid. Igal korral on spetsialistide poolt läbi viidud soojendusharjutused ning osalejad 
on saanud jätkata jooksurajal, kepikõnnidistantsil või jalgrattarajal. Linnavalitsuse poolt on 
pakutud vett ja puuvilju. Novembrikuisel tervisepäeval on osalejate vahel loositud välja 
Pühajärve SPA tervisepakett ja väiksemaid meeneid. 
Regulaarselt on Jõgeval korraldatud Piiri pargi seeriavõistlust. Osaleda saavad nii lapsed kui ka 
täiskasvanud. Seeriavõistlusel on nii rattasõidu etapid kui ka jooksuetapid. Eriti populaarsed on 
need võistlused laste hulgas. Talvel on korraldatud ja suusatamise etappe (vastavalt 
lumeoludele). 
Regulaarselt on tegeletud ka terviseedendus komisjoni liikmete koolitusega. 
 
 
Uued HIV nakkusjuhud 
12. veebruari 2010 seisuga on Eestis diagnoositud 52 HIV nakatunut isikut, seal hulgas 
kinnipeetavaid 17. Kokku on aastate jooksul HIV viirus diagnoositud 7372 inimesel, sealhulgas 
AIDS 291 inimesel. Jõgeva maakonnas ei ole diagnoositud 2009 ja 2010. aastal mitte ühtegi 
HIV nakkusjuhtu. Käesoleval aastal HIV nakatunud maakonniti: Tallinn -21, Harjumaa-4, Ida- 
Virumaa- 24, Tartumaa-3. 
2009. aastal registreeriti Eestis HIV viirusega nakatunuid 411. 
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6. Terviseteenused 

 

6.1.  Tervishoiuteenused 

 
Jõgeva linnas asub SA Jõgeva Haigla, mis osutab ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi, 
hooldusravi, ambulatoorset taastusravi, rehabilitatsiooniteenust, kiirabi ning sellega seonduvaid 
teisi tervishoiu ja sotsiaalteenuseid. Jõgeva haiglas töötavad eriarstid: nina- kurgu- kõrvaarst, 
endokrinoloog, gastroenteroloog, närviarst, kardioloog, kirurg, naistearst, taastusraviarst, 
lastearst, ortopeed, reumatoloog, kopsuarst, logopeed. Väljaspool haiglat töötavad veel 
eraarstidena psühhiaatrid, uroloog, silmaarst ja naistearst. Hambaraviteenust osutab Jõgeva 
linnas 3 hambaravi keskust. Samuti töötavad ka kahes gümnaasiumis hambaravi kabinetid. 
Jõgeva linnas töötab 5 perearsti, kes osutavad esmatasandi arstiabi teenust Jõgeva linna  ja 
Jõgeva valla elanikele. Perearstid asuvad Jõgeva haiglaga samas hoones, on olemas võimalus 
eriarstide konsultatsioonideks ja erinevateks uuringuteks, mida tehakse Jõgeva haiglas. 
Perearstide tööruumid vastavad nõuetele. Jõgeva linnas asub 3 apteeki. Koolitervishoiu leping 
Haigekassaga on Jõgeva Haiglal ja mõlemas koolis töötavad kooliõed. 
Töötervishoiuteenust saavad Jõgeva  linna  ettevõtted osta vastava eri ettevalmistusega 
töötervishoiu arstidelt üle kogu Eesti. 
Jõgeva  haigla pakub koduõenduse teenust, töötab 2 osalise koormusega inimest, mis on 
Jõgeva linna jaoks  piisav. Jõgeva linnas töötavad  sotsiaaltöötajad (3), kes aitavad eakatel 
inimestel iseseisvalt toime tulla. Terviseteenuste ja  arstiabi  kättesaadavus Jõgeva linnas 
elanikele on väga hea. Perearstide arv on piisav, nimistute suurus on alla 2000 (1800-1900 
keskmiselt). 
Jõgeva linnas tegutseb kaks apteeki, ühel neist on lisaks ka filiaal. Apteeki on võimalik 
külastada tööpäevadel kella 8-19 ja laupäeval 9-16. Selveris asuv apteek on avatud ka 
pühapäeval. Lähim ööpäevaringselt avatud apteek on Tartus. 
Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tagab esmase arstiabi Jõgeva linn ning vajadusel toetab  
ravimite ostmisel. 
 
 
6.2. Nõustamisteenused 
   
Nõustamisteenust osutavad Jõgeva linnas perearstid, Jõgeva Haigla, naistearst Minni Tarum, 
Jõgevamaa Nõustamiskeskus. 
Jõgeva haiglas toimub suitsetamisest loobumise nõustamine, südamehaiguste ennetamine, 
diabeedi õe poolt dieedi nõustamine. Perearstid  ja pereõed on saanud vastavad koolitused ja 
teostavad samuti  dieedi, südamehaiguste ennetamise ja suitsetamisest  loobumise nõustamist. 
Naistearst  Minni Tarum teostab noorte seksuaalnõustamist. Ta on läbinud vastava koolituse ja  
avanud kabineti. 
Jõgevamaa Nõustajate Ühendus on mittetulundusühing, asukohaga Jõgeva linnas, kes tegeleb 
Jõgeva maakonna elanikkonnale nõustamisteenuste pakkumisega. 
Individuaalne psühholoogiline nõustamine 
Nõustamise käigus antakse inimesele mitmesuguses vormis abi tema eluprobleemide ja 
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konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ja isiksuse arenemisvõimaluste 
väljaselgitamiseks. Selleks kasutab psühholoog erinevaid psühholoogilisi meetodeid, mis on 
just kliendi ja tema probleemi jaoks sobivad. Põhiliseks töötegemise viisiks on vestlus, mille abil 
leiab aset probleemi selgitamine ja võimalike sobivate lahendusviiside leidmine. Vajadusel 
võidakse kasutada ka teste ja koduülesandeid.   
Perenõustamine 
Annab teadmisi enda ja partneri kohta ning abielu ja perekonna arengu seaduspärasuste kohta. 
Võimaldab paremini toime tulla konfliktide lahendamisega, tõsta rahulolu iseenese ja abieluga, 
ette näha võimalikke kitsaskohti laste kasvatamisel. Parandab mõistmist laste ja vanemate 
vahel. Nõustamine on soovitatav nii kooseluks valmistumisel, abielu mistahes perioodidel, kui 
ka lahutamisega seoses. Pereteraapia aitab tuua muutusi peresuhetesse, juhul kui senised 
käitumismallid end enam ei õigusta. Eriti otstarbekas seoses suurte elumuutustega (laste 
eraldumine perekonnast, ühe abikaasa lahkumine või surm vms), mis eeldavad pereliikmetelt 
ümberkohanemist.  
Õppenõustamine 
On laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja 
arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide 
ennetamisel ja lahendamisel. 
Õppenõustamisteenused ESF programmi toel on eripedagoogiline, logopeediline, 
psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine. Teenus kliendile tasuta. 
Seksuaalnõustamine 
Seksuaaltervise alase teabe jagamine. 
Kriisi- ja ohvriabi 
Ohvrite abistamine vahetu kriisisündmuse (õnnetus, isikuvastane kuritegu, traagiline kaotus) 
korral esmase psühho-sotsiaalse toe korraldamine (ka sündmuskohal) ja ohvritele elukvaliteedi 
taastamisele suunatud toe kavandamine 
Karjääriteenused  
On teenused, mida inimene saab oma karjääri kujundamisel, kavandamisel, plaanimisel ja 
planeerimisel kasutada:  
1) karjäärinõustamine- on inimeste toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel, 
 2) karjääriinfo vahendamine- on haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid 
puudutavate korrastatud andmete edastamine. 
Karjääriinfo vahendamine on ESF programmi arvelt tasuta, karjäärinõustamine 25% -le 9. ja 12. 
klassi õpilastele tasuta. Teistele sihtrühmadele visiiditasuga 50.- krooni. 
Noorteinfo 
Info, mis muudab ühiskonnaalase info noortele, kes seda otsivad, kättesaadavaks, võimaldades 
teha neil teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. Noorteinfo eesmärgiks on suurendada 
valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või 
kaudset teavet ja võimaldab noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel. 
Kui teenuseid osutatakse kohalike omavalitsuste poolt eraldatavatest vahenditest, 
kokkuleppel/lepingu alusel või Jõgevamaa Nõustamiskeskuse omavahendite arvelt, on teenus 
kliendile tasuta.  
Perelepitusteenust ja perenõustamist pakub mittetulundusühing Jõgeva Perekeskus asukohaga 
Jõgeva linnas. 
Ohvriabiteenust osutatakse Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötaja poolt Jõgeva 
linnas pensioniameti ruumides. 
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Suitsetamisest loobumise nõustamiseks saab pöörduda sihtasutuse Jõgeva Haigla juures 
Tervise Arengu Instituudiga sõlmitud lepingu alusel töötavasse kabinetti. Kabinetti  külastavad 
inimesed kogu Jõgevamaalt. Kabineti külastatavus on ebaregulaarne olles suurem peale 
tegevuse reklaamimist. 
Toitumise nõustamine on toimunud  kampaaniatena tervist edendavate programmide raames. 
Maakonnas on koostatud ja kirjastatud retseptikogumik „Tervislik toit lastele“. Koolidele ja 
lasteaedadele on jaotatud toiduinstituudi poolt koostatud retseptikogumikud.  Tervisekaitseameti 
töötajad jälgivad koolide-lasteaedades sööklate menüüsid. Töö on toimunud kampaaniatena, 
kuid pole suudetud luua tervikpilti. Uurimata teema on perekondade toitumisharjumused. 
Töötute tagasitoomine tööjõuturule. Mittetulundusühingus Jõgevamaa Omavalitsuste 
Aktiviseerimiskeskus püütakse tööoskuste, tööharjumuste ja psühholoogilise tasakaalu 
taastamisega tuua töö kaotanuid tagasi tööjõuturule. Aastate eest töötas maakonnas projekt 
puuetega inimeste töölerakendamiseks. Käesoleval ajal ei saa psüühiliste erivajadustega 
inimesed töötamise toetamise teenust maakonnast. 
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7. Probleemid 

 
Terviseprofiili koostamise käigus sõnastati järgmised probleemid: 
 

• Noorte alkoholi tarbimine on kasvanud 
• Noored suitsetavad ning tarbivad narkootikume 
• Noortel on terviseprobleemid (ainult 22% ilma terviseprobleemideta) 
• Huvitegevuse mitmekesisuse vähesus (projektkursuseid vähe) 
• Linnas ei ole heakorrastatud terviserada 
• Pedja jõe äär korrastamata 
• Tervisekäitumise valdkonna koolitusi on vähe 
• Vähene teavitus, info ei jõua soovitud sihtgrupini 
• Meeste vähene terviseteadlikus 
• Elanikkonna madalad sissetulekud võrreldes Eesti keskmisega 
• Ujulasse sõiduks ei ole regulaarset transporti 
• Spordivarustuse laenutuste puudumine 
• Terviseatribuutide puudumine pargis (õuetrenažöörid) 
• Sügisel-kevadel vähesed sportimisvõimalused. Ujula ja jäähalli puudumine. 
• Spordihoone on vananenud. 
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8. Tegevuskava 

 Tegevused Aeg Rahastamine 
1. Võrgustikutöö arendamine pidev LV, projektid 
2. Pedjaäärse puhkeala  ideekonkurss, Piiri 

pargi terviseradade heakorrastamine. 
2012 LV, SA „Jõgeva 

Sport“, projektid 
3. Noorte seiklusrada, seiklusväljak pidev LV, noortekeskus, 

SA „Jõgeva Sport“, 
projektid 

4. Regulaarse bussiliikluse korraldamine 
Kuremaa ujulasse ja Kuremaa 
terviseradadele 

pidev LV, Jõgeva Vv,  
projektid 

5. Virgestusala linnapargis 2012-2013 LV, SA „Jõgeva 
Sport“, projektid 

6. Avaldada terviseteadlikkust tõstvaid ja 
tervislikke eluviise propageerivaid artikleid 
kohalikes ajalehtedes ja anda välja 
„Linnalehe“ lisana terviseteemaline lisaleht 

2011-2012 LV, SA „Jõgeva 
Sport“, projektid 

7. Sporditegevuste, -võimaluste ja taastusravi 
infovoldiku koostamine 

2011-2012 LV, SA „Jõgeva 
Sport“, projektid 

8. Teadetetahvel staadionile: rekordid ühel 
pool, kaart teisel pool 

2011-2012 SA „Jõgeva Sport“, 
projektid 

9.. Koostöös Jõgeva vallaga, Jõgeva 
Maavalitsusega, SA Jõgeva Haigla, SA 
“Jõgeva Sport“,  Jõgeva linna hallatavate 
asutustega ja Jõgeva linna 
Noortekeskusega  ühistegevuste 
arendamine (tervisepäevad, võistlussarjad 
jne ) 

pidev LV, 
koostööpartnerid,  
projektid 

10. Noortespordi jätkuv toetamine: suveürituste 
sari (telk ja tehnika väliüritusteks) 

pidev LV, projektid 

11. Tervisekäitumise alased koolitused noortele 
koostöös noortekeskusega 

pidev LV, noortekeskus, 
projektid 

12. Perekool noortele vanematele 2011 LV, MTÜ, projektid 
13. Koolitada spetsialiste noorte ja perede 

nõustamise teemal 
pidev LV, projektid 

14. Rajada päevakeskus, kus oleks võimalik 
tegeleda huvitegevusega. 

2011 LV, projektid 

15. Korraldada meestele suunatud koolitusi 
koostöös ettevõtjatega. 

pidev LV, projektid 

16. Loengusari tervisekäitumisest (eluviis, 
toitumine, toimetulek stressiga jne) 

pidev LV, SA „Jõgeva 
Sport“, projektid 

17. Arendada Spordikeskus „Virtus“ 
kaasaegseks vaba aja keskuseks. 

pidev LV, SA „Jõgeva 
Sport“, projektid 

18. Korraldada spordiinventari laenutus Jõgeva 
linna staadionil (s.h. talvel suuskade ja 
uiskude laenutus) 

pidev LV, SA „Jõgeva 
Sport“, projektid 
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9. Terviseprofiili koostamisest 

 
Jõgeva Linnavalitsus moodustas terviseprofiili koostamiseks töörühma järgmises koosseisus: 

1.1. Helle Kajaste- haridustöö peaspetsialist – töörühma juht; 
1.2.  Kalmer Lain- linnapea; 
1.3. Mihkel Kübar- abilinnapea; 
1.4. Kaire Sakjas- noorsootöö peaspetsialist; 
1.5. Terje Kaldma- sotsiaalosakonna juhataja; 
1.6. Maie Puusepp- kultuuritöö peaspetsialisti asendaja; 
1.7. Maie Männik- perearst, linnavolikogu liige; 
1.8. Jana Õim- konstaabel; 
1.9. Jaan Vahtla- keskkonna peaspetsialist; 
1.10. Hanno Koll- SA „Jõgeva Sport“ juhataja; 
1.11. Martin Toht- linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige; 
1.12. Kaja Pärn- finantsjuht; 
1.13. Aime Ründva- majanduse peaspetsialist. 

 
Töörühm kogunes esimest korda 2010 .a jaanuaris. Seejärel alustati andmete kogumist. 
Töörühma liikmed suhtlesid erinevate  ametitega ja Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate 
asutustega ning analüüsisid erinevaid andmeid. Kõik kogutud andmed ei ole kajastatud antud 
dokumendis. 
Töörühma liikmete koostöös sõnastati Jõgeva linna olulisemad probleemid ning püüti leida neile 
lahendust. 


