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1. SISSEJUHATUS
Jõgeva valla arengukava on kehtestanud Jõgeva vallavolikogu ja selle praktilist elluviimist
korraldab Jõgeva vallavalitsus.
Arengukava tegevuskavas on määratletud valla lähiaastate prioriteetsed tegevused, mille
elluviimist korraldab vallavalitsus ning mida osaliselt või täiel määral rahastatakse
vallaeelarvest.
Arengukava vaadatakse üle ja ajakohastatakse vajaduse korral. Arengukava üle vaatamise
käigus hinnatakse selle elluviimise edukust ja tegevuskava täitmist, vajadusel täpsustades
seatud eesmärke ja ülesandeid, ning viiakse sisse muudatused valla tegevuskavva.
Arengukava täitmise aruanne annab lühiülevaate 2020. aastal eri valdkondade arengutest ja
suundumustest ning kokkuvõtva hinnangu peamiste tegevuskavas kavandatud
investeeringutegevuste teostamise edukusest.

2. ARENGUKAVA VALDKONDLIK TÄITMINE
Juhtimine, mainekujundus ja rahvusvahelised suhted
Arengusuund: Jõgeva vald on uuendusmeelne omavalitsus ja asjatundlik koostööpartner.
Kaasaegse töökeskkonna tagamiseks kaardistati Jõgeva linnas Suur tänav 5 vallamaja ruumide
vajadus ja viidi läbi projekteerimise hange, samas jätkati väikeses mahus tööruumide
renoveerimist. Järjest laiemat kasutust leidsid e-teenuste lahendused avalduste ja taotluste
esitamiseks. Jätkus kaasava eelarve rakendamine. Valla üldplaneeringu koostamine jõudis aasta
lõpuks tööversiooni faasi.
Valla mainekujunduse osas leidis valla stiiliraamat aina laiemat kasutust. Stiiliraamatus
soovitatud kujunduselemente leiab nii meenetel kui valla objektidel. Seoses avalike ürituste
kohta kehtestatud piirangutega 2020. aastal toimus 2019. aastal jõudsalt alanud kevad-, suve-,
sügis- ja talvekeskuse tähistamine tagasihoidlikult.
Vallavalitsuse koostöö sõprusomavalitsustega oli väga napp seoses piirangutega.

Haridus ja noorsootöö
Arengusuund: Jõgeva vald on korrastatud kodulähedase haridustaristuga õppijaid ja noori
väärtustav omavalitsus.
Elukohalähedase alus-, üld- ja huvihariduse tagamine on eesmärk, mille nimel tegutsesid koolid
ning valla haridus- ja kultuuriosakond igapäevaselt. Turvalise õpikeskkonna hoidmine on
haridusasutuste ülene tegevus – siinkohal on mõeldud turvalist kooliteed (õpilastransporti ja
kooliteed), terviseameti ja päästeameti nõuetele vastavust jms. Haridusvaldkonnas on
võrgustikutöö aastatepikkune nii tervisedenduse, kaasava hariduse, kiusamisvaba kooli/lasteaia
kui liikumisharrastuse propageerimise osas. Haridusasutuste hea maine eest kannavad hoolt
koolipered ja hoolekogud. Tugiteenuste tagamine ja huvitegevuse mitmekesistamine on
omavalitsuse ülesanne.

2020. aastal viidi Jõgeva vallas Cumulus Consulting OÜ poolt läbi uuring „Jõgeva
Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine“.
Uuringus käsitleti mitmeid võimalusi Jõgeva valla haridusvõrgu optimeerimiseks.
Kaasaegsema ja kvaliteetsema õppe läbiviimise toetamiseks loodi põhikoolidesse
haridustehnoloogide ametikohad. Koostöös rahvaraamatukogudega korraldati Tormas, Jõgeval
ja Palamusel ümber kooliraamatukogud.
Laste arv lasteaedades ja koolides on püsinud stabiilne, välja arvatud Kuremaa LasteaedAlgkool, kus laste arv pidevalt väheneb.
2020. aastal mõjutas oluliselt koolide ja lasteaedade tööd laiaulatuslik viirusepuhang.
Kooliõpilased olid palju distantsõppel. Oli viirusepuhanguid koolides ja siis olid aeg-ajalt
üksikud rühmad ja klassid karantiinis. Kuna õpetajad õpetasid palju distantsilt, siis paranesid
õpetajate digipädevused. Koolide õpetajad ja juhtkond tegelesid pidevalt õpilastele parema
distantsõppe võimaluste tagamisega (laenutasid arvuteid, juhendasid lapsevanemaid, kutsusid
õpilasi üksikult kooli jne).
Noorte huviharidus ja huvitegevus oli pärsitud seoses viirusepuhanguga, kuid vald on leidnud
siiski omalt poolt võimalusi toetada noorte huviharidust ja huvitegevust. Oluline on ka
huvihariduses osalejate transporditoetus.
Noorte vajadusele vastavat ja noortekeskuste võrgustikul põhinevat noorsootööd viib ellu valla
hallatav asutus Jõgeva Valla Noortekeskus. Asutuse koosseisu kuulub üheksa piirkondlikku
tegevuskohta. Toetati noortevolikogu tegevust ja piloteeriti noorte omaalgatusprojektide
koostamist.

Kultuur ja sport
Arengusuund: Rikkaliku kultuuripärandiga traditsioone hoidev vald. Jõgeva vald soodustab
noorte ja täiskasvanute spordiharjumuse kujundamist.
Sündmused ja huvitegevus
Koroonast tingitud piirangud tõid kaasa selle, et mitmed sündmused lükkusid edasi või jäid ära.
Selgelt oli tunda publiku vähenemist, kelle tagasivõitmine võtab ilmselt edaspidi üsna palju
aega. Tihti planeeriti ja reklaamiti välja mõnd sündmust, aga see jäi ära. See tekitas olukorra,
et potentsiaalne publik ei loe enam endises mahus sündmuste reklaami.
Väga häiritud oli huvitegevus. Isegi olukorras, kus harrastamine oli lubatud, ei saanud
rahvatantsurühmad ja laulukoorid koos käia, kuna rühmades ja koorides oli rohkem osalejaid,
kui piirangud lubasid.
Aastaajakeskuste raames toimusid kultuuriüritused teatud piirangutega, aga osa üritusi tuli
koroonaviiruse leviku tõttu ära jätta. Kultuuriinimesed tegelesid aktiivselt aastaaegade visuaali
arendamisega, mida hakatakse juurutama 2021. aastal.
MTÜ-de toetamine
2020. aastal toetas Jõgeva vald nii rahvakultuuri valdkonna mittetulundusühingute ja
seltsingute igapäevast tegevust kui ka nende kultuuriprojekte. Koroonaviiruse leviku tõttu jäid
kahjuks mitmed suuremad üritused ära või lükkusid tulevasse aastasse (nt Küüslaugufestival,

Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu). Väga paljud üritused said siiski läbi viidud, ehkki väiksemas
mahus ja teatud piirangutega.
Investeeringud
Kultuuriasutustes tehti mõned vajalikud investeeringud:
Kaarepere rahvamaja põranda renoveerimine;
Jõgeva Kultuurikeskuse suure saali remont ja uus valguspark kaheksa intelligentse
prožektoriga, mis annab täiesti uue kvaliteedi sündmuste valgustamisel;
Torma rahvamajas teostati tualettruumide ümberehitus.
Raamatukogud
2020. aasta lõpus valmistati ette oluline muudatus ja 2021. aasta jaanuaris moodustati uus
asutus Jõgeva Raamatukogu, mis koondas ühtse juhtimise alla kõik Jõgeva valla raamatukogud.
Koondatud asutus võimaldab paindlikumalt tööd korraldada, mitmekesistada osutatavaid
teenuseid ja tõsta teenuse kvaliteeti.
Jõgeva valla optimeerimisuuringu raportis tuuakse välja, et tsentraalne juhtimine võimaldab
paindlikumat lähenemist raamatukoguteenuste pakkumisel, see aitab hinnata tegelikku
teenusvajadust erinevates piirkondades ja võimaldab vajadusel tööjõu ristkasutust.
Sport ja tervisedendus
Valla spordikalendris oli väga palju erinevaid spordiüritusi. Jõgeval toimusid ka erinevad
vabariikliku tähtsusega spordiüritused nagu triatlon, jalgrattasõit, rammumeeste ja -naiste
võistlus. Covid-19-st põhjustatud eriolukord muutis kalenderplaani, kuid ära jäid vaid mõned
üksikud, pigem tähtpäevadega seotud spordiüritused. Valla sportlased saavutasid Eesti
meistrivõistlustel ja erinevatel tiitlivõistlustel kõrgeid kohti. Parimate tänamiseks korraldati
kaks tänuüritust.
Tegeleti mänguväljakute hooldus- ja korrastustöödega. Suuremad investeeringud tehti Siimusti
mänguväljakusse ja Jõgeva Kultuurikeskuse kõrval olevasse mänguväljakusse. Siimusti
mänguväljakule lisati uusi atraktsioone ja korrastati olemasolevaid. Kultuurikeskuse kõrval
olevalt mänguväljakult eemaldati kõik vanad elemendid, muudeti planeeringut ja lisati uued
atraktsioonid. Mõlemad mänguväljakud on saanud kasutajatelt positiivset tagasisidet ja leidnud
aktiivset kasutust.
Seoses RMK raieplaaniga Kuremaa Terviserajal alustas vallavalitsus Kuremaa Terviseradade
aluse ja piirneva maa-ala valla omandisse taotlemist.
2020. aasta lõpus alustati Piiri pargi kruusaaugus maastikurattaraja ehitust, mis valmis 2021.
aasta kevadel. Tormas valmis kaasaegne välijõusaal.
Jõgeva Valla Spordikooliga liitus 2020. aasta septembrist Jõgeva Raskejõustikuklubi Ramm.
Spordikoolis õpetatakse nüüd maadlust, ujumist, korv- ja võrkpalli.
Tervisedenduse raames viidi läbi erinevaid kampaaniaid ja algatusi (liikumine, toidu
valmistamine). Samuti viidi läbi toidu- ja liikumisalaseid töötubasid.
2020. aastal tegeleti Jõgeva valla terviseprofiil ja spordi arengukava koostamisega.

Ettevõtlus
Arengusuund: Jõgeva vallas on toimiv ettevõtjate koostöövõrgustik ja kohaliku ettevõtja
vajadustest lähtuv taristu.
Koostöös Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega korraldati koolitusi ja viidi läbi
ettevõtjate tunnustusüritus.
2020. aasta alguses viis Jõgeva vallavalitsus Jõgeva valla elanike seas läbi rahuloluküsitluse.
Eesmärgiks oli selgitada välja, kuivõrd ollakse rahul erinevate valla poolt pakutavate teenuste
kvaliteedi ja kättesaadavusega.
Ettevõtluse valdkonnas peeti peamiseks probleemiks töökohtade kättesaadavust.
Ühistranspordi ebasobivad sõidugraafikud ei võimalda mujal töötamist, vastanutest 55% ei ole
rahul sõidugraafikuga. Samuti leiti, et piirkonna töötasud on liiga madalad ning
madalapalgalistele töökohtadele kandideerides on tööandjate poolt esitatud nõudmised liiga
kõrged.
Jõgeva vallas on Äriregistri andmetel 14.04.2021 seisuga 15 aktsiaseltsi, 1199 osaühingut, 501
füüsilisest isikust ettevõtjat, 235 mittetulundusühingut, neli sihtasutust, üks täisühing, kuus
tulundusühistut ja neli usaldusühingut.
Valla ettevõtjate omavahelise suhtluse ja koostöövõrgustiku edendamiseks olid 2020. a
planeeritud mitmed koolitused ja ühised õppereisid, kuid need jäid koroonapiirangute tõttu ära.
Vald viis 2020. aastal ettevõtluse edendamiseks ellu mitmeid investeeringutegevusi: Viruvere
tee rekonstrueerimiseks ehitusprojekti koostamine; Jõgeva linnas Tallinna mnt sissesõidutee
(selle ümbruses tegutseb palju ettevõtjaid) teekatete taastusremont.

Turism
Leader meetmest rahastatud projekti „Jõgeva valla turismiettevõtjate ühised turundustegevused
ja koostöö suurendamine“ raames korraldati Jõgeva valla turismi ja toitlustusettevõtjatele
koolitusi ja õppereis.
Kaareperes Aruküla mäel tähistati ja avati Struve kaare meridiaanipunkti tähis.
Jõgeva vallavalitsus sai Leader meetmest toetust projektile „Puhkekohtade parendamine Jõgeva
vallas“, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020.
alusel. Sellest meetmest saab Jõgeva vald toetust taotleda ainult Palamuse piirkonnas toimuvate
tegevuste elluviimiseks. Projekti raames paigaldatakse 2021. aastal Pikkjärve, Aruküla ja
Palamuse puhkealadele ühtses stiilis inventar.
Koostöös sihtasutusega Kuremaa TAK viidi ellu projekt „Kuremaa mõisa peahoone katuse
restaureerimine“.
Jõgeva valla kui atraktiivse ettevõtluspiirkonna edendamiseks saadi 2020. aastal toetust
Viruvere vineeritehase juurdepääsutee rekonstrueerimiseks, mis viiakse ellu 2021. aastal.

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

Jätkati osalemist hajaasustuse programmis ja aidati elanikel valmistada ette taotlused eraisikute
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuste saamiseks.
2020. aastal korraldati suurjäätmete kogumisring ning koostöös SA-ga KIK eterniidijäätmete
kogumine Jõgeva valla maapiirkondades. Elanike jaoks oli jäätmete äraandmine
kogumisringidel tasuta.
Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud kogu Jõgeva valla territoorium, korraldatud
jäätmeveoga liitunud jäätmetekkekohti on mais 2021. a 2670 (üldse võib jäätmetekkekohti s.o.
majapidamisi vallas olla umbes 4000).
Aasta jooksul hooldati teid ja tänavaid, tehti väiksemaid remonditöid. Muudeti 0,23 km teid ja
tänavaid tolmuvabaks ja 1,0 km teel uuendati katet. Renoveeriti Jõgeva linna Pargi tänav Kesk
ja Suure tänava vahelises lõigus, Rohu ja Aia tänava vaheline jalgtee ja Tallinna mnt sissesõit.
Valmisid Jõgeva linna Suure ja Jõe tänava rekonstrueerimise, Viruvere tee rekonstrueerimise
ning Siimusti jalg- ja jalgrattatee rajamise ehituslikud projektid, mille osas viidi läbi
ehitushanked. Nimetatud teed ja tänavad ehitatakse välja 2021. aastal. Suurendati tolmuvabade
teelõikude osakaalu. Kruusateede tolmutõrjet kaltsiumkloriidi lahusega teostati 14,2 km.
Valmis Jõgeva linna ning Jõgeva, Kuremaa ja Laiuse aleviku tänavavalgustuse
rekonstrueerimise ehituslik projekt. 2020. aasta lõpus algasid selle alusel tänavavalgustuse
rekonstrueerimise tööd, mis lõppevad 2021. a.
Seisuga 31.12.2020 oli osaühingul Jõgeva Veevärk 1426 veeteenuse lepingut, sealhulgas 959
eraisikuga ja 240 korteriühistuga ning 227 muu juriidilise isikuga. Uusi liitujaid oli 2020. aastal
22. Emajõe Veevärgi aktsiaseltsile lisandus Jõgeva vallas kuus uut teenuste tarbijat. Suuremaid
investeeringuid ühisveevärgi rajatistesse ei tehtud. Pargi tänava rekonstrueerimisega seoses
ehitati välja sadeveekanalisatsioon.
2020. aastal taotleti projektipõhist toetust ja eraldati valla eelarvest vahendid mitmete vallale
kuuluvate tühjaks jäänud hoonete lammutamiseks, olulisematena võib välja tuua endise
linnaraamatukogu hoone ja Rohu 10 endise lasketiiru hoone lammutamine, mis viiakse ellu
2021. aastal.
Tegeleti ka vallale mittevajalike eluruumide võõrandamisega: kokku müüs vald 2020. a 16
kinnistut ja 1 korteriomandi.

Sotsiaalhoolekanne
Arengusuund: Jõgeva vald kannab oma kodanike eest hoolt tänapäevasel moel kogu elukaare
vältel.
Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused aastatel 2018 - 2020.
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Allikas: Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaalosakond
Toimetulekupiir kehtestatakse iga-aastase riigieelarve seadusega ja 2020. aastal oli
toimetulekupiiriks esimesele täisealisele pereliikmele 150 eurot kuus, teisele täisealisele
pereliikmele 120 eurot ja lapsele 180 eurot. Samas on muutunud riigi poolt toimetulekutoetuse
määramise põhimõte, et toimetulekutoetus loetakse sotsiaalhoolekandes viimaseks
abimeetmeks ja see on seotud väga paljude kriteeriumide arvestamisega ja rangemaks
muutmisega. Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega
kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.
Kolme aasta keskmise näitaja põhjal on toimetulekutoetuse taotlejate hulgas 1-liikmelisi
peresid 72% ja lastega peresid 28% ning toetuse taotleja keskmine vanus oli 46,02 aastat. 26%
toimetulekutoetust taotlenud isikutest/perekondadest on alates programmi STAR kasutusele
võtmise ajast (2010. aastast) lühematel või pikematel perioodidel kõnealust toetust saanud. 46%
taotlejatest elavad üüripinnal ja 42% taotlejatest kasutavad eluruume, mis on suuremad kui
sotsiaalselt lubatud normpind. Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine valla
eelarvest on piiritletud seadusandluses kehtestatud kriteeriumidega ja hoolekandes eelistatakse
toetuste andmisele sotsiaalteenuste pakkumist, kuna see aitab isikul või perekonnal oma
toimetulekuvõimet enam parandada. Valla eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvad toetused
(vajaduspõhine ja tervisetoetus) on seotud riigi kehtestatud toimetulekupiiriga ja toetust on
võimalik taotleda põhjendatud kulutuste hüvitamiseks, kui taotleja ja tema pereliikmete
sissetulek jääb alla 2,5-kordset riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri, arvestades maha
makstud elatise ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud.
Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine on vähenenud, samas
pakutakse enam sotsiaalteenuseid, mis osaliselt tasutakse valla eelarvest.
Kuna iga-aastaselt on tõusnud pensionid ja riiklikud toetused ning tõusnud on ka
miinimumtasu, sh elatise summa, siis riiklikud sissetulekud isikutele ja peredele kindlustavad
minimaalse igakuise toimetuku.
Eelnevale lisaks maksti valla eelarvest sissetulekust mittesõltuvaid toetusi.
Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused.
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Sissetulekust sõltumatute toetuste taotlejate osas suuri erinevusi vaadeldava perioodi jooksul ei
olnud, v.a puudelaste hooldamisega seotud hooldajatoetuse vähenemine, kuna
sotsiaalkindlustusamet on muutnud puude raskusastme tuvastamise kriteeriume ja puuetega
laste arv on oluliselt vähenenud.
Sotsiaalteenuste osutamine
Raske ja sügava puudega lastele osutati sotsiaalteenuseid kokku summas 41902,30 eurot.
Võlanõustamisteenust osutati 26-le isikule.
Ööpäevaringset üldhooldusteenust väljaspool isiku kodu osutati 103 kliendile 20-s
hoolekandeasutuses. 2020. aastal alustati ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamist 36
kliendile, neist kaheksa suri.
Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes
tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenust osutati 2020. aastal kokku
127 isikule. Aasta alguse seisuga oli teenusel 121 klienti, aasta jooksul lisandus 25. Aasta
lõpuks oli teenuselt lahkunud 19 inimest: üheksa surma läbi, üks jäi teadmata kadunuks, üheksa
läksid ööpäevaringsele üldhooldusteenusele ja ülejäänud enam abi ei vajanud, kas siis tervise
paranemise või lähedaste parema hoolitsuse tõttu.
Parkimiskaarte keskmise, raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimestele väljastati
2020. aastal 109, sealhulgas Torma teenuskeskuses 15 kaarti ja Palamuse teenuskeskuses 12
kaarti.
Tugiisikuteenust osutati 26 isikule, neist 20 puudega lapsele ja muu olukorra tõttu 2
abivajavale lapsele. Tugiisikuteenust osutas Jõgevamaa Tugiteenused OÜ.

Isikliku abistaja teenust osutati 4 liikumispuudega kliendile.
Eluruumi tagamise teenuse osas oli aasta alguse seisuga teenust saanud elanike arv 82, aasta
jooksul lisandus 10 inimest. Aasta lõpuks oli teenuselt lahkunud 20 inimest: viis suri, kaheksa
kolis eraelamispinnale, kuus läks hoolekandeasutusse ööpäevaringsele teenusele. Aasta lõpus
kasutas eluruumi tagamise teenust 72 inimest. Varjupaigateenust, mida sotsiaalmaja samuti
pakub, kasutasid aasta jooksul 14 meest ja 7 naist.
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 2020. aastal 173 inimesele kokku 345 korral.
Koolis käimiseks kasutas sotsiaaltransporti üheksa last ja üks täiskasvanu. Peale kooliga seotud
transpordi kasutati teenust avalike teenuste kasutamise eesmärgil: eriarstide ja terapeutide
vastuvõtul käimiseks, hoolekandeasutustesse kolimiseks. Kaheksa inimest vajasid spetsiaalselt
kohandatud transporti.
Füsioteraapiateenust osutati ühele raske puudega lapsele ja ühele keskmise puudega lapsele.
Perenõustamise teenust osutati
Konsultatsioonid.

seitsmele perele. Teenuse osutaja oli OÜ KMM

Eripedagoogi-logopeedi nõustamisteenust osutati kolmele lapsele. Teenust osutasid ProVida
Kliinik OÜ ja SA Jõgeva Haigla.
Viipekeele tõlketeenust osutati ühele raske puudega kliendile ja ühele sügava puudega
kliendile kokku 18 tundi. Teenust osutas MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid.
Psühholoogilise nõustamise teenust osutati 24 inimesele. Teenuse osutajad olid MTÜ
Jõgevamaa Nõustajate Ühendus, OÜ Sellavio, OÜ KMM Konsultatsioonid, E.G.U. Erapraksis
OÜ, FIE Õie Kiis ja Õnnekütid OÜ.
Lapsehoiuteenust osutati neljale raske puudega lapsele ja neljale sügava puudega lapsele.
Teenust osutasid MTÜ Laste ja Noorte Diabeedi Ühing ja Siimusti Lastekeskus Metsatareke.
Tugikoduteenust osutati kahele sügava puudega lapsele. Teenust osutas MTÜ Tartu Maarja
Tugikeskus.
Tugikoduteenust täiskasvanule osutati ühele raske puudega kliendile. Teenust osutas MTÜ
Abikeskus.
Rehabilitatsiooniteenust osutati ühele sügava puudega kliendile ja ühele raske puudega
kliendile. Teenust osutasid SA Maarja Küla ja AS Benita Kodu.
Õendus-põetusteenust osutati kuuele kliendile. Teenust osutasid SA Jõgeva Haigla ja SA
Mustvee Tervis.
Aastal 2018 oli sotsiaalosakonnal 12 asutustest ja organisatsioonidest koostööpartnerit. Aastaks
2020 tõusis koostööpartnerite arv, kellega tehakse pidevat koostööd ja ostetakse erinevaid
teenuseid, 35-ni. Aastaks 2021 on tõusnud koostööpartnerite arv 39-ni ning selles arvus ei ole
üldhooldusteenuseid ja asendushooldusteenuseid osutavaid asutusi, vaid need, kes osutavad
sotsiaalosakonnale vajalikke täiendavaid teenuseid.

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.
Paljud munitsipaalpindadena pakutavad korterid on amortiseerunud.
Tegeleda tuleb abivajavate lastega, kelle hulk seoses perede elu- ja töökorraldusega ning
ümbritseva keskkonna mõjutustega on viimastel aastatel suurenenud.
Leida tuleb võimalusi, kuhu suunata teenustele probleemsed noored – riskikäitumisega,
psüühikahäirega ja kuritegeliku käitumisega.
Kuna teenuse osutajad ei soovi dementseid ja alkoholiprobleemidega eakaid oma teenusele, on
neile hooldusvõimaluse leidmine järgmistel aastatel suur väljakutse.
2020. aastal hakkas aktiivselt tööle vaimse tervise õe vastuvõtt. 2020. aastal käis vastuvõtul
320 last, nende seas on ka tagasikutsutavad lapsed. Vastuvõtud toimusid iga nädala ühel päeval
ja keskelt läbi oli ühel päeval vastuvõtul seitse last. Eriolukorra tingimustes toimusid
nõustamised kokku saamisega, telefoni ja veebi teel.
Sihtasutuse Jõgeva Linna Sotsiaalmaja tegevuse likvideerimine ja Jõgeva Valla
Hoolekandekeskuse töö koos personali töö ümberkorraldamisega viidi lõpule ning uus asutus
sai tööks ette valmistatud.
Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine jätkus. 2020. a kohandati nägemis- ja
liikumispuudega inimestele 23 vannituba ja paigaldati üks platvormtõstuk. Kokku tehti töid
107 276 euro eest.
Kogu projekti perioodil (lõpeb augustis 2021) saame kohandada ühtekokku 39 kodu
kogusummas 236 052,15 eurot. Pärast projekti lõppu on see kohustus jätkuvalt kohalikul
omavalitsusel.

Korrakaitse ja turvalisus
Arengusuund: Jõgeva vald tagab turvalise elukeskkonna koostöös kogukondade ja kolmanda
sektoriga.
2020. aastal jätkus töö info kogumiseks lagunenud ning ohtlike objektide kohta. Teavitati
omanikke, kaardistati lammutamist vajavaid ja peremehetuid hooneid. Peremehetuks
tunnistamisel olevaid ehitisi on kokku 58 katastriüksusel.
2020. a kaardistati koostöös korrakaitseorganitega valvekaamerate jaoks sobivad asukohad
Jõgeva linnas.

3. KOKKUVÕTE
Arengukava elluviimine 2020. aastal on olnud turbulentne.
2020. aastal kehtinud arengukava tegevuskavas olid planeeritud suuremahulised investeeringud
teede ehitusse (1,3 mln), haridushoonete taristusse (1 mln), kergliiklusteedesse (450 tuh),
tänavavalgustusse (1,3 mln), ÜVK rajatistesse (0,7 mln) – need jõuti ellu viia 2020. aastal

osaliselt (Pargi tn rekonstrueerimine, Jõgeva spordihoone eelprojekti koostamine,
kergliiklusteede projekteerimine, tänavavalgustuse ehitustööde alustamine).
Aasta keskel võeti suund mitmete uute suuremahuliste investeeringute kavandamiseks ja asuti
nende elluviimiseks ettevalmistavaid tegevusi tegema: olulisemad neist spordikeskuse Virtus
rekonstrueerimine ja mahukas laiendamine, Jõgeva keskväljaku ümberehitamine ja
promenaadide rajamine.
Arengukava muutmise protsessis 2020. aasta sügisel, mis oli väga laiapõhjaline (seitse
kaasamiskoosolekut valla eri paigus), püüti saavutada elanikkonna konsensus uutele
investeeringuplaanidele.
18.02.2021. a vallavolikogu poolt vastu võetud arengukava tegevuskavas kajastuvad tegevused
kuni 2024.aastani, kuid kuna valla arengukava peab iga aasta 15. oktoobri seisuga hõlmama
vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, siis on vajalik ka 2021. aastal viia läbi arengukava
muutmise protsess.

