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Sissejuhatus 
 

Jõgevamaa arengustrateegia koostamise eesmärgiks oli saavutada kokkulepe Jõgevamaa 
omavalitsuste ja riikliku tasandiga, mis oleks aluseks maakonna tasakaalustatud arengu 
tagamisel ning edasiste tegevuste planeerimisel nii kohalikul kui ka riigi tasandil.   

„Jõgevamaa arengustrateegia 2020+“ valmis 2010. aastal konsultatsioonibüroo Geomedia 
kaasabil. Strateegia kooskõlastati kõikide Jõgevamaa kohalike omavalitsustega ja 
maakondlike katusorganisatsioonidega. Arengustrateegia kinnitas Jõgeva maavanem 2011. a 
veebruaris.  

Arengustrateegia tegevuskava seiret on teostatud 2012. aastal ja 2014. aastal. Strateegia 
uuendamine algas 2014. a suvel seoses piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) 
tegevuskava koostamisega. Dokumendi uuendamiseks ja PKT tegevuskava koostamiseks 
koguti andmeid 2014. a algusest ning viidi läbi 2014. a augustist novembrini arenguseminarid 
ning piirkondlikud seminarid. Nende käigus uuendati SWOT-analüüs, arengueeldused ja 
kitsaskohad ning visioon, strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad. 

Strateegia uuendamisel on ajakohastatud kõik statistilised andmed ning täiendatud 
hetkeolukorra analüüsi alapeatükke, mis puudutavad rahvastikku, toimepiirkondi, ettevõtlust 
ja tööhõivet, külastuskeskkonda, taristut ning arengueeldusi ja kitsaskohti. Strateegia peatükk 
on uuendatud täielikult, lisandunud on valdkondlikud eesmärgid ja tegevussuunad.  

„Jõgevamaa arengustrateegia 2020+“ uuendamist koordineeris Jõgeva maavalitsuse arengu- ja 
planeeringuosakond. Konsultandina oli kaasatud Katrin Rajamäe.  
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1. Jõgevamaa areng, seisund ja väljakutsed 
 

1.1.  Asend ja looduslikud eeldused 
 

Jõgevamaa paikneb territoriaalselt Ida-Eestis ning piirneb 5 maakonnaga - Tartumaa, Ida-
Virumaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa ja Viljandimaaga. Teiste Eesti maakondade suhtes 
iseloomustab Jõgevamaad seega keskne asend, mis loob häid ruumilisi eeldusi laiapõhjaliseks 
koostööks. Lähim regionaalne keskus Tartu linn asub maakonna lõunapiirist 25 km ja 
maakonnakeskusest 50 km kaugusel. Tartu linn on Jõgevamaa elanike jaoks oluline 
teenindus- ja kaubanduskeskus, töökohtade pakkuja. 

 

Joonis 1. Jõgevamaa asend Eestis (Kaart: ViroWeb) 

 

Maakonda läbivad olulised riigisisesed ja rahvusvahelised maantee- ja raudteetranspordi 
koridorid (Tallinn – (Põltsamaa) - Tartu – Pihkva – Moskva maantee, St. Peterburg – Narva – 
(Mustvee) – Tartu – Valga – Riia – Varssavi maantee, Tartu – (Jõgeva) – Rakvere maantee, 
Tallinn – Tapa – (Jõgeva) – Tartu – Koidula – Pihkva ja Valga – Riia raudteed).  

Idasuunas piirneb maakond Peipsi järvega. Järv on aastasadu pakkunud võimalusi kalapüügi 
ja –töötlemisega tegelemiseks, kaasajal ka turismi ja puhkemajanduse arenguks. Põhjasuunast 
on maakond looduslikult tugevalt piiritletud metsade ja soodega, mille osaks on ka Endla raba 
ja samanimeline ulatuslik looduskaitseala. Maakonna edelaserva jääb ulatuslik Alam-Pedja 
looduskaitseala 

Maakonna pindala on 2604 km2 ehk 6% Eesti territooriumist. Metsamaa moodustab 
maakonna territooriumist ca poole (2010. a 130 tuh. ha ehk 50,2%). Seega on maakonna 
territooriumi metsasuse määr lähedane Eesti keskmisele metsasusele (50,6%). 
Põllumajandusmaa pindala oli 2012. aasta seisuga 82 tuhat hektarit ehk 31%. 
Põllumajandusmaa pindala ja metsamaa pindala iseloomustab kasvutrend.  
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Põllumaade viljakus maakonnas ületab Eesti keskmist taset. Haritavast maast on 52 tuhat 
hektarit ehk üle 80% kuivendatud drenaažkuivendusega. Metsamaa puhul küünib kuivendatud 
ala pindala 50%-ni. 

Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” (2004) määratletakse maakonnas 3 riikliku tähtsusega rohelise 
võrgustiku tugiala: 

(1) Alutaguse, Ülem-Pedja tugiala (Jõgeva vald, Torma vald), 

(2) Alam-Pedja tugiala (Puurmani vald, Põltsamaa vald), 

(3) Endla tugiala (Pajusi vald, Jõgeva vald). 

Lisaks sellele on maakonnas veel 10 piirkondliku tähtsusega ja 25 kohaliku tähtsusega 
rohelise võrgustiku tugiala. 

Jõgevamaa olulisemad maastikulised kompleksid on Vooremaa maastikurajoon (nn Suur 
Vooremaa) ning Peipsi järv ja rannik. Vooremaa omapära ja väärtus seisneb selle 
pinnavormide kujus, paiknemises ja suuruses, samuti maastikku ilmestavates veekogudes ja 
pikaajalises maakasutuses. Peipsi ranniku omapära ja väärtus seisneb eelkõige ajaloolises 
asustusstruktuuris ning järve ja ranniku tähtsuses loodusliku mitmekesisuse seisukohalt. 

Jõgevamaal eristatakse 13 maakondliku tähtsusega ja 18 piirkondliku tähtsusega väärtuslikku 
maastikku. Maakondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud on: Tooma, Endla 
looduskaitseala; Laiuse, Laiuse voor, Vilina, Mäealuse, Alavere; Kassinurme linnamägi, 
Patjala, Kalevi; Palamuse, Änkküla, Luua; Elistvere; Ranna, Kodavere; Raja, Kükita, Tiheda; 
Saarejärve; Sadala, Reastvere, Leedi, Kodismaa; Iravere, Sätsuvere; Toovere; Võtikvere; 
Põltsamaa, Võhmanõmme. 

Maavaradest leidub maakonnas kõige enam turvast, liiva ja lubjakivi - maakonnas on 9% riigi 
hästilagunenud turba, 8% ehitusdolomiidi, 5% ehitusliiva varudest. Maakonnas on väheses 
ulatuses hüdroenergeetilist ressurssi (nt. Väike-Kamari HEJ) ja märkimisväärne tuuleressurss. 
Eesti Energia kontserni tuulikute paigutamise potentsiaalsete piirkondade hulka Jõgevamaa ei 
kuulu.  

 

1.2.  Asustus ja rahvastik 
 

2014. aasta 1. jaanuari seisuga elas Statistikaameti andmetel Jõgeva maakonnas kokku 31 145 
elanikku, neist 14 983 meest (48%) ning 16 162 naist (52%). Jõgevamaa elanike arv on 
sarnaselt enamuse teiste Eesti maakondadega viimase paari aastakümne jooksul vähenenud. 
Eesti taasiseseisvumisel elas maakonnas enam kui 42 tuhat elanikku. Möödunud enam kui 
kahekümne aastaga on elanike arv langenud rohkem kui kümne tuhande võrra (ca 10800). 
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Joonis 2. Elanikkonna  muutus Jõgevamaal 2000-2014 (Allikas: Statistikaamet) 

1.2.1. Rahvastiku paiknemine ja ränne 

Jõgevamaa territooriumil on 3 linna, 11 alevikku ja 225 küla. Jõgevamaa linnad on ka Eesti 
kontekstis väikelinnad – Jõgeva linnas elab 2014.a alguse seisuga Statistikaameti andmetel 
5457 elanikku, Põltsamaa linnas 4148 ja Mustvee linnas 1348 elanikku. Siinjuures erinevad 
veidi andmed Statistikaameti ja rahvastikuregistri osas, mistõttu on alljärgnevas tabelis toodud 
mõlemad andmed. 

Tabel 1. Jõgevamaa elanike arv omavalitsuste lõikes 1.01.2014 (Allikad: Statistikaamet ja rahvastikuregister) 

Omavalitsus Statistikaamet Rahvastikuregister 

Jõgeva linn 5457 5557 

Mustvee linn 1348 1449 

Põltsamaa linn 4148 4381 

Jõgeva vald 4195 4585 

Kasepää vald 1169 1264 

Pajusi vald 1182 1352 

Pala vald 1059 1143 

Palamuse vald 2092 2259 

Puurmani vald 1428 1598 

Põltsamaa vald 3784 3834 

Saare vald 1163 1209 

Tabivere vald 2222 2227 

Torma vald 1898 2040 

JÕGEVA MAAKOND 31 145 32 898 
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Veidi enam kui pool (57%) elanikest on koondunud nelja suurema kohaliku omavalitsuse – 
Jõgeva linn, Jõgeva vald, Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald – territooriumile. Hõredalt on 
asustatud maakonna põhja- ja edelaosa, kus paiknevad suuremad rabad ja metsamassiivid. 

 

Joonis 3. Jõgevamaa rahvastiku paiknemine, 31.12.2011. (Allikas: Statistikaamet) 

Maakonna rahvastiku kahanemise põhjuseks on nii negatiivne loomulik iive kui ka võrreldes 
sisserändega suurem väljaränne. Rändesaldo on viimase kümnendi puhul püsinud pidevalt 
negatiivne. Viimaste aastate kõige suurem elanike arvu kahanemine rände tulemusel oli 2009. 
aastal, mil see ületas –300 inimese piiri. Iga-aastaselt lahkub maakonnast üle 100 inimese 
rohkem kui siia saabub. Naiste osakaal rändesaldos ületab endiselt meeste osakaalu. Kui 
varem moodustasid rände tulemusel vähenenud rahvastikust kuni ¾ naised, siis viimastel 
aastatel on see langenud ½ kogu rände osakaalust. 
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Joonis 4. Siseränne 2004-2013 (Allikas: Statistikaamet) 

 

1.2.2. Rahvastiku koosseis ja prognoos 

Rahvastikupüramiidide 2005. a ja 2013. a andmete võrdlusel on näha, et oluliselt on 
vähenenud noorte ehk täpsemalt 10-24 aastaste elanike osakaal. Samas on suhteliselt vähem 
kahanenud üle 40-aastaste elanike hulk. Selline tendents näitab selgelt rahvastiku vananemist 
ning tööealise (sh sünnitusealise) elanikkonna vähenemist. 

 

Joonis 5. Jõgevamaa rahvastikupüramiidid 2005.a ja 2013.a seisuga (allikas: Statistikaamet) 
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Statistikaameti koostatud rahvastikuprognoos näitab, et aastal 2020 elab Jõgeva maakonnas 
vaid 29 339 inimest ning aastaks 2040 on jäänud siia vaid 23 257 inimest. Seejuures väheneb 
pidevalt laste ja tööealise elanikkonna hulk ning suureneb pisut üle 64-aastaste inimeste hulk. 

 

Joonis 6. Jõgevamaa rahvastik 2014-2020. (Allikas: Statistikaamet, Mihkel Servinski) 

 

Viimase kümnendi jooksul on Jõgevamaa rahvuskoosseis olnud suhteliselt stabiilne – 90% 
eestlasi, 7,5% venelasi ja 2,5% muude rahvuste esindajaid (eelkõige ukrainlased ja 
soomlased). Viimastel aastatel on eestlaste osakaal rahvastikust tõusnud 1% võrra, 
vähendades teiste rahvuste osakaalu rahvastikus. Vene rahvusest inimestest kuuluvad paljud 
vene vanausuliste kultuurirühma, kes elavad Peipsi rannikul Mustvee linnas ja Kasepää vallas. 

 

1.2.3. Demograafiline tööturusurve indeks 

Lisaks elanike üldise arvu kahanemisele on viimastel aastatel muutunud elanike 
vanusestruktuur, mida iseloomustab kõige paremini demograafilise tööturusurve indeks. Kui 
demograafiline tööturusurve indeks on suurem kui 1, siis võib tulevikus prognoosida tööealise 
elanikkonna kasvu ning vastupidi – ühest väiksem väärtus tähistab kahanevat tööjõu 
pakkumist. Viimase kolme aasta jooksul on kõikide Jõgevamaa kohalike omavalitsuste 
demograafilise tööturusurve indeksi näitajad negatiivsed. Demograafilise tööturusurve 
indeksite väärtused olid enamuses kohalikes omavalitsustes positiivsed aastatel 2005-2007. 
Alates 2008. aastast hakkasid demograafilise tööturusurve indeksi näitajad vähenema ning 
aastal 2009 oli näitaja positiivne veel vaid Pajusi vallas. 2010. aastaks on demograafilise 
tööturusurve indeksi väärtus Jõgevamaal märkimisväärselt langenud. Tänaseks jääb kõigis 
kohaliku omavalitsuse üksustes tööturule saabuvate noorte arv alla tööturult lahkuvate arvule. 
Demograafilise tööturusurve indeksi näitaja on kõige madalam Kasepää vallas ning kõige 
suurema languse viimase kolme aasta jooksul teinud Põltsamaa vallas. 
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Tabel 2. Demograafilise tööturusurve indeksi muutus  Jõgevamaa kohalikes omavalitsustes (Allikas: Statistikaamet) 

Omavalitsus 2005.a. 
algus 

2010.a 
algus 

2013.a 
algus 

Muutus  
2005-2013 

Jõgeva linn 1,021 0,841 0,750 -0,271 

Mustvee linn 0,737 0,680 0,498 -0,239 

Põltsamaa linn 1,068 0,847 0,737 -0,331 

Jõgeva vald 1,058 0,928 0,615 -0,443 

Kasepää vald 1,144 0,678 0,487 -0,657 

Pajusi vald 1,021 0,99 3 0,758 -0,263 

Pala vald 1,163 0,912 0,729 -0,434 

Palamuse vald 1,116 0,914 0,826 -0,29 

Puurmani vald 1,128 0,917 0,639 -0,489 

Põltsamaa vald 1,214 0,900 0,598 -0,616 

Saare vald 1,134 0,868 0,778 -0,356 

Tabivere vald 1,299 0,938 0,895 -0,404 

Torma vald 1,032 0,833 0,757 -0,275 

Maakonnas 
kokku 

1,098 0,870 0,694 -0,404 

 

1.3.  Halduskorraldus ja toimepiirkonnad 
 

1.3.1. Halduskorraldus 

Jõgeva maakond on haldusüksusena toiminud alates 1960. aastast, mil praegustes piirides 
moodustati Põltsamaa ja Jõgeva rajooni liitmisel Jõgeva rajoon. Alates 1990. aastast on 
tegemist Jõgeva maakonnaga. Eelnevalt on Jõgevamaa territoorium kuulunud suuremas osas 
Tartumaa koosseisu, Põltsamaa piirkond Viljandimaa koosseisu. 

Jõgeva maakond on tänapäeval Eesti riigihalduse territoriaalne üksus. Riigi esindajaks 
maakonnas on Jõgeva maavanem. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema 
juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist 
teenindamist. Maavalitsuses on 2013. aasta seisuga 27 komplekteeritud töökohta. Lisaks on 
Jõgevamaa halduspiirkonnaks Jõgeva maaparandusbüroo ja Jõgevamaa veterinaarkeskusele. 
Enamuse riigihalduse asutuste jaoks Jõgevamaa iseseisvat regiooni ei moodusta. Üldjuhul on 
Jõgevamaa ühes piirkonnas koos Tartumaa ja teiste Lõuna-Eesti maakondadega.  

Maakond jaguneb haldus-territoriaalselt 13 kohaliku omavalitsuse üksuseks – 3 linnaks ja 10 
vallaks. Elanike arvu poolest suurim Jõgeva linn (5,5 tuhat elanikku), väikseim Pala vald (1 
tuhat elanikku). Kehtivas halduskorralduses on mitmed maakonna vallad kõigi seadustest 
tulenevate ülesannete täitmiseks liiga väikesed. Kuigi erinevate omavalitsusüksuste poolt on 
algatatud mitmeid ühinemisinitsiatiive (vt. allolev kaart), siis erinevalt paljudest teistest 
maakondadest on haldus-territoriaalne korraldus Jõgevamaal säilinud muutumatult alates 
1990-ndate aastate algusest. 
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Joonis 7. Kohalike omavalitsuste poolt tehtud senised liitumisettepanekud Jõgevamaal. (Allikas: Geomedia) 

 

1.3.2. Hallatavad asutused ja koostööorganisatsioonid 

2013. aasta seisuga oli linna- ja vallavalitsuste poolt loodud 89 hallatavat asutust ning osaleti 
13 äriühingus. Asutuste ja ühingute arv kokku on suurim Jõgeva vallas ja Tabivere vallas. 
Erinevused omavalitsusüksuste vahel ei ole siiski väga suured. 

 

  

Joonis 8. Kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste ja äriühingute arv 01.01.2013 (Allikas: kohalikud omavalitsused) 
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Jõgevamaa linnadest ja valdadest on 1.01.2014 seisuga 12 omavalitsust MTÜ Jõgevamaa 
Omavalitsuste Liit liikmeks. Kahe või enama omavalitsuse koostöös on loodud järgmised 
tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused: 

1. MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus  

2. MTÜ Lustivere Hooldekodu 

3. SA Kuremaa Spordikool  

4. MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus  

5. MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus  

6. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu  

7. MTÜ Peipsi Piirkonna Arenduskoda  

8. MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda  

 

 

 

1.3.3. Kohalikud eelarved ja omafinantseerimise võimekus 

Maakonna omavalitsusüksuste kohalike eelarvete tulude tase on muutunud läbi aastate 
sarnaselt Eesti keskmisele, kuid jääb sellele siiski alla. 

 

Joonis 9. Arvestuslike tulude laekumine eurodes elaniku kohta (Allikas: Rahandusministeerium) 

 

Suurimaks kohalike eelarvete tuluallikaks on üksikisiku tulumaks, maamaksu ja 
ressursimaksu osakaal on tagasihoidlik. Lisaks on Jõgevamaa kohalikud omavalitsused 2012. 
a saanud Tasandusfondist vastavalt 4,3 miljonit eurot (lõige 1) ja 6,4 miljonit eurot (lõige 2) 
ning 2013. a 4,1 miljonit eurot (lõige 1) ja 6,6 miljonit eurot (lõige 2). 
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Joonis 10. Jõgevamaa kohalike omavalitsuste arvestusliku tulu laekumine aastate lõikes eurodes (Allikas: 
Rahandusministeerium) 

Jõgevamaa valdade ja linnade omafinantseerimise võimekus oli 2009. a keskmiselt 1,03, 
2011. a 1,07 ning 2013. a 1,11. Heas olukorras, mille puhul omafinantseerimisvõimekuse 
koefitsient on vähemalt 1,1 ja omavalitsus on võimeline suurusjärgus 10% puhastatud 
kuludest suunama vahendeid uutesse tegevustesse ja/või tegema investeeringuid, oli 2009. 
aasta seisuga vaid Torma vald.  

Alates 2010. aastast on olukord maakonnas muutunud järjest paremaks. 2011. a oli 
omafinantseerimisvõimekuse koefitsient üle 1,1 neljal Jõgevamaa omavalitsusel (Saare vald, 
Põltsamaa vald, Palamuse vald ja Pajusi vald). 2013. a seisuga oli antud näitaja üle 1,1 juba 
seitsmel omavalitsusel. Eriti kõrge koefitsiendi väärtus oli Pajusi vallal (1,51) ning alla 1,0 ei 
olnud ühegi omavalitsuse omafinantseerimise võimekus. Seega on Jõgevamaa kohaliku 
omavalitsuse üksuste võimekus uusi investeeringuid teostada aasta-aastalt paranenud. 
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Joonis 11. Jõgevamaa kohalike omavalitsuste omafinantseerimisvõimekuse koefitsient. (Allikas: 
Rahandusministeerium) 

 

1.3.4. Riigi ja EL toetused kohalikele omavalitsustele 

Riigi investeeringutoetused Jõgevamaa kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvetesse on 
perioodil 2007-2013 olnud 12,2 mln eurot ning fondidest ja sihtasutustest 5,1 mln eurot. 
Arvestatuna elaniku kohta tähendab see vastavalt 11. ja 12. kohta Eesti maakondade 
võrdluses. 
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Joonis 12. EL toetused maakondade lõikes, 2007-2013 (Allikas: Rahandusministeerium) 

 

EAS on 2007-2013. aastal eraldanud Jõgevamaa linna- ja vallavalitsustele toetusi kokku 7,6 
mln euro väärtuses 53 projekti elluviimiseks. Alljärgnev joonis sisaldab ka EASi poolt 
administreeritud ja Siseministeeriumi poolt rahastatud Kohalike avalike teenuste arendamise 

(KATA) meedet, mille eesmärgiks oli avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks 
infrastruktuuri investeeringute toetamine. KATA meetmest toetuse saamine alltoodud tabelis 
on mõjutanud toetuste saamise keskmist elaniku kohta olulisel määral. Antud KATA 
meetmest said toetust viis omavalitsust ning üks ülemaakondlik projekt. Üle 1,2 mln euro on 
saanud Palamuse vald  (1,22 mln eurot), Mustvee linn (1,27 mln eurot), Jõgeva linn (1,62 mln 
eurot) ja Põltsamaa linn (1,7 mln eurot).  

Kõige vähem on EAS toetusi saanud Tabivere vald, vaid 29 tuhande euro ulatuses. Elaniku 
kohta teeb toetuste maht Jõgevamaal antud perioodil 257 eurot. Kõige rohkem on elaniku 
kohta toetusi välja jagatud Mustvee linnas (u 830 eurot) ning kõige vähem Tabivere vallas (12 
eurot). 
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Joonis 13. EAS toetused linna- ja vallavalitsustele 2007-2013  (Allikas: EAS) 

 

PRIA toetusmeetmetest on perioodil 2011-2013 Jõgevamaa omavalitsused saanud toetust 
keskmiselt 21 miljonit eurot aastas. Omavalitsuste lõikes on toetuste taotlemine aastate lõikes 
olnud võrdlemisi ühtlane, kõikumised on enamasti seotud suuremate investeeringuprojektide 
taotlustega. Kõige enam toetusi on saanud Põltsamaa, Jõgeva ja Torma vallad ning kõige 
vähem maakonna linnad.  

 

Joonis 14. PRIA makstud toetused maakondade lõikes 2010-2013 (Allikas: PRIA) 

Maakondade lõikes on Jõgevamaa seitsmendal kohal. Harjumaa ja Tartumaa on olnud kõige 
suuremad toetuste saajad, järgnevad Lääne-Viru, Pärnu, Viljandi, Järva ning Jõgeva 
maakonnad.  
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1.3.5. Jõgevamaa toimepiirkonnad 

Traditsiooniliselt eristatakse maakonnas kolme piirkonda, mille keskused – Mustvee, Jõgeva 
ja Põltsamaa – paiknevad maakonnas suhteliselt sarnaste vahemaadega kirde-edela teljel. 
Maakonna piirkondlike keskuste areng on olnud märkimisväärselt erinev. Jõgeva linna kui 
maakonnakeskuse esilekerkimine algas Tapa-Tartu raudtee ehitamisega 1870-ndatel aastatel. 
Jõgeva sai linnaõigused 1938. aastal. Nõukogude ajal kujundati Jõgeva linnast rajoonikeskus 
ning elanike arv saavutas tipu 1990-ndate alguses, kui linnas elas ligi 7000 elanikku. 
Maakonna teine keskus - Põltsamaa - omandas linna staatuse mõnevõrra varem, 1926. aastal. 
Põltsamaa linna ajalugu on märkimisväärselt pikk ja värvikas. Mustvee linna asukohale tekkis 
suurem asula 18.sajandil seoses vene vanausuliste sunnitud väljarändega Venemaalt. 
Linnaõigused omandas Mustvee Jõgevaga samal aastal - 1938.  

Statistikaameti koostatud „Toimepiirkondade määramise raportis“ (2014) on analüüsitud 
inimeste töö- ja haridusalast liikumist kantide põhiselt, võttes aluseks 2011. a rahvaloenduse 
andmed. Ilmnenud liikumismustrite põhjal on raportis määratletud keskuslinnad koos nende 
mõjualadega ehk toimepiirkondadega. Jõgevamaa pendelrändevood näitavad, et Jõgevamaa 
lõunaosa on suuresti Tartu linna mõjusfääris ning liikumised toimuvad peamiselt Tartu 
suunas. Jõgeva linn on oluliseks töörände sihtkohaks Jõgeva valla ja Torma valla enamikele 
kantidele, aga ka Aidu, Saduküla ja Jaama kantidele ning Lääne-Virumaalt Salla kandile. 
Põltsamaa linna mõjualasse jäävad Põltsamaa valla ja Pajusi valla enamik kante, aga ka 
Viljandimaalt Pilistvere ja Kõo kandid. Kolmanda linna Mustvee mõjuala on kõige väiksem 
ning haarab Raja kandi, Võtikvere kandi ning Ida-Virumaalt Kõrvemetsa, Laekannu, Ulvi 
Adraku, Kalma-Vilusi ja Lohusuu. 

 

Joonis 15. Toimepiirkondade pendelränne, REL 2011. Allikas: Statistikaamet 
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Alljärgneval joonisel on toodud kogu Eesti toimepiirkonnad ja nende rahvaarvud. Jõgevamaal 
on selle kohaselt kolm toimepiirkonda: Põltsamaa (rahvaarv 9 498), Jõgeva (12958) ja 
Mustvee (3237).  

 

Joonis 16. Toimepiirkondade rahvaarv, 31.12.2011 (Allikas: Statistikameti toimepiirkondade raport) 

Juhul kui eeldada, et toimepiirkonna suurus on vähemalt 5000 elanikku, jääks maakonda kaks 
toimepiirkonna keskust (Jõgeva ja Põltsamaa) ning Mustvee piirkond oleks Tartu mõjualas. 
Kuna maakonna jaoks on oluline oma eripära tõttu Peipsiäärset piirkonda eraldi käsitleda ning 
sealset keskust tugevdada, on Mustvee määratletud kui tugi-toimepiirkonna keskus. 

  

Joonis 17. Vähemalt 5000 elanikuga toimepiirkonnad Jõgevamaal (Allikas: Statistikaamet) 
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1.4.  Ettevõtlus ja tööhõive 
 

1.4.1. Sisemajanduse koguprodukt (SKP) 

Jõgevamaa regionaalne SKP oli 2012. aastal 222,17 miljonit eurot, mis moodustab Eesti 
SKPst 1,3%. SKP elaniku kohta oli Jõgevamaal 7161,32 eurot, mis on vaid 53% Eesti 
keskmisest tasemest. Selle näitaja poolest on Jõgevamaa Eesti maakondadest tagantpoolt 
kolmandal kohal. Viimase kümne aastaga on SKP suhteline tase võrdluses Eesti keskmisega 
tõusnud 6 protsendipunkti võrra.  

 

Joonis 18. SKP elaniku kohta võrdluses Eesti keskmisega (Allikas: Statistikaamet) 

Põllumajandussektori osakaal SKPs on viimase kahe aastaga jõudnud taas kümne aasta taguse 
tasemeni ning moodustas 2012. aastal 25%. Selle näitaja poolest on Jõgevamaa Eestis 
esimesel kohal ehk põllumajandussektori osakaal SKPst on maakondadest suurim. 
Tööstussektori osakaal oli 2012. aastal 27% ja teenindussektoril 48% maakonna SKPst. 

1.4.2. Majandusüksused ja ettevõtlusaktiivsus 

Tabel 3. Registreeritud majandusüksused Jõgevamaal, 31.detsembri seisuga (Allikas: Statistikaamet) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Registreeritud 
objektid kokku 

2626 2588 3158 3381 3515 3624 3678 

Füüsilisest isikust 
ettevõtja 

979 827 1278 1346 1334 1307 1273 

Täisühing 3 4 4 5 5 6 6 

Usaldusühing 6 6 27 27 20 23 21 

Osaühing 1055 1132 1189 1315 1440 1578 1671 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jõgeva maakond 46 44 44 44 43 43 41 44 44 46 53

Järva maakond 69 67 66 54 61 64 57 54 60 58 67

Tartu maakond 81 85 82 90 88 89 93 91 90 87 85
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Aktsiaselts 60 58 55 53 52 53 51 

Tulundusühistu 23 24 25 25 26 24 26 

Mittetulundusühing 481 515 558 586 613 609 606 

Sihtasutus 19 22 22 24 25 24 24 

 

Maakonnas oli 31.12.2013. a seisuga 3048 ettevõtet, neist 1671 osaühingut ning 1273 FIEt. 
Mittetulundusühingute arv oli 606 ning sihtasutusi oli 24. Viimase seitsme aastaga on 
osaühingute arv kasvanud 69% ning FIEde arv on suurenenud 18%. Aktsiaseltside arv on 
langenud 9 ühingu võrra ehk 2013. a lõpuks oli Jõgevamaal 51 aktsiaseltsi.  

Suured, üle 250 töötajaga ettevõtted maakonnas puuduvad. Jõgevamaa on Hiiumaa kõrval üks 
kahest sellisest maakonnast Eestis. 10-49 töötajaga ettevõtteid oli 97 ning see arv on viimastel 
aastatel vähenenud, samas kui vähemalt 50 töötajaga ettevõtete arv on suurenenud. 2012. 
aasta seisuga oli vähemalt 50 töötajaga ettevõtteid 21, neist valdav osa Jõgeva linnas ja vallas 
ning Põltsamaa linnas. Suurenenud on oluliselt mikroettevõtete arv (2080 ettevõtet), mis 
moodustavad üle 94% kõigist maakonna ettevõtetest.    

Ettevõtete arv 1000 elaniku kohta ehk ettevõtlusaktiivsus on hüppeliselt tõusnud Jõgevamaal 
2010. aastal. Kui enne seda oldi teiste maakondade võrdluses kehvemas seisus, siis pärast 
majandussurutist on ettevõtteid tekkinud juurde sarnases tempos Eesti keskmisega. 

 

 

Joonis 19. Ettevõtlusaktiivsus (ettevõtete arv 1000 elaniku kohta) 2003-2013. Allikas: Statistikaamet 
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Tartu maakond 35 38 42 47 52 53 56 69 72 76 79
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Kohalike omavalitsuste lõikes eristuvad ettevõtlusaktiivsuse poolest positiivselt Palamuse 
vald ja Põltsamaa vald, kus ettevõtteid 1000 elaniku kohta oli 2012. a lõpu seisuga vastavalt 
165 ja 154. Jõgevamaa keskmisest on see üle kahe korra rohkem ning kõige madalama 
ettevõtlusaktiivsusega omavalitsusest (Kasepää vallast) ligi seitse korda kõrgem. 

Ettevõtluse demograafia näitab, et kõige rohkem on  2012. a jooksul loodud uusi ettevõtteid 
Jõgeva linnas (15) ning Põltsamaa vallas (13 ettevõtet) ja linnas (12).  

 

Joonis 20. Ettevõtlusaktiivsus ja loodud ettevõtete arv 2012.a (Allikas: Statistikaamet) 

„Jõgevamaa sotsiaalmajandusliku- ja ettevõtluskeskkonna uuringu“ alusel hindavad ettevõtjad 
maakonna ettevõtluskeskkonda üldiselt positiivselt. Suurimat mõju avaldavad kvalifitseeritud 
tööjõu olemasolu, elektri ja soojusenergiaga varustatus, kohalike teede tehniline seisukord ja 
telefoniside. Nendest teguritest kõige vähem ollakse rahul kvalifitseeritud tööjõu 
kättesaadavusega, elektrivõrgu liitumistasude ja ühistranspordiga. Samas kõrgelt on hinnatud 
lasteaedade ja koolide ning heakorra taset.  

1.4.3. Ettevõtluse struktuur ja potentsiaal 

Jõgevamaa on traditsiooniline põllumajanduspiirkond ning endiselt on kõige enam maakonnas 
primaarsektori ettevõtteid. 2013. a seisuga oli maakonnas 938 põllumajandusvaldkonnas 
tegelevat ettevõtet, mis moodustab 42% ettevõtetest. Levinud tegevusalad on veel hulgi- ja 
jaekaubandus ning mootorsõidukite ja mootorrataste remont, ehitus, töötlev tööstus, kutse-, 
teadus- ja tehnikaalane tegevus ning veondus ja laondus. Suurimad muutused perioodil 2004-
2013 on toimunud kunsti, meelelahutuse ja vaba aja valdkonnas (13 korda suurenenud 
ettevõtete arv), ehituses (309% tõus), haldus- ja abitegevuste (329% tõus) ning info ja side 
valdkonnas (220% tõus). 
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Tabel 4. Ettevõtluse struktuur (Allikas: Statistikaamet) 

 Tegevusala 2004.a 2008.a 2013.a Muutus 
2004-2013.a 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 786 691 938 19% 

Töötlev tööstus 111 116 155 40% 

Ehitus 44 110 187 309% 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 

237 222 269 14% 

Veondus ja laondus 52 67 105 102% 

Majutus ja toitlustus 27 30 46 70% 

Info ja side 10 13 32 220% 

Kinnisvaraalane tegevus 20 29 56 180% 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 39 88 133 241% 

Haldus- ja abitegevused 14 38 60 329% 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 30 32 44 46% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 3 4 42 1300% 

Muud teenindavad tegevused 13 23 119 815% 

Kokku 1411 1488 2228 58% 

 

Maakonna suurimad tööandjad 2012. a majandustulemuste põhjal on AS Põltsamaa Felix 
(184 töötajat), Jõgeva Majandusühistu (180), SA Jõgeva Haigla (172) ja AS MO-Puit Jõgeva 
(107). Primaarsektori ettevõtetest on töötajate arvu poolest suurimad ettevõtted AS Adavere 
Agro, Laiuse Põllumajanduse OÜ, Puurmani Põllumajandusühistu, Õnne Piimakarjatalu OÜ, 
Paunvere Agro OÜ ja OÜ Härjanurme Mõis. Neis kõigis on 2012. a andmetel töötajaid 
rohkem kui 40 ja kõik nimetatud ettevõtted tegelevad piimakarjakasvatusega. Käibe poolest 
on suurimad ettevõtted aga OÜ Sadala Agro (aastakäive 6,97 MEUR), AS Perevara (3,45 
MEUR) ja AS Adavere Agro (3,07 MEUR). 
Töötlevas tööstuses on Jõgevamaa ettevõtete peamisteks tegevusaladeks: 

• puitehitiste ja nende elementide tootmine,  

• toiduainete tootmine,  

• puidust uste, akende jm tarbeesemete tootmine,  

• mööbli tootmine,  

• metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine.  
Ka Jõgevamaa suurimad eksportöörid on kõik töötleva tööstuse ettevõtted: AS Põltsamaa 
Felix (toiduainete tootmine), AS Puit-Profiil (puidust uste, akende ja nende raamide 
tootmine), OÜ Same (põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine), AS Scanola Baltic (õli ja 
rasvade tootmine) ja TK-Team AS (puittoodete tootmine). Suurimad tööandjad selles sektoris 
on lisaks AS-le Põltsamaa Felix ja AS-le MO-Puit Jõgeva (mööbliosade tootmine),               
AS Valmeco (kokkupandavate puitehitiste tootmine), AS Puit-Profiil, Sawmill of Sadala OÜ 
(saematerjali tootmine), OÜ Softcom (mööbli tootmine) ja Vikan Estonia AS (tekstiiltoodete 
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tootmine).  
„Tartu ja Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia“ lõpparuandes on välja toodud 
valdkonnad, kus regioon omab suuremat kasvupotentsiaali ja loodavat lisandväärtust. 
Strateegias toodud analüüsi ja Jõgevamaa ettevõtluse profiili aluseks võttes saab järeldada, et  
maakond omab kõige enam potentsiaali järgmistes valdkondades: 

� Terviseturism – eelkõige raviturism ja heaoluturism; 

� Puitmajade tootmine – energiatõhusad lahendused, „targa maja“ lahendused, 
maakonnas olemas juba mitmed ekspordile orienteeritud ettevõtted; 

� Piimatööstus – kvaliteetsed ja omanäolised tooted või mahetooted, potentsiaal 
toote väärindamiseks maakonnas olemas. 

Jõgeva maakonnas tegutseb ainsa teadus- ja arendusasutusena Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
Asutus on moodustatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi 
ümberkorraldamise tulemusena, jätkates mõlema instituudi tegevusi ja pikaajalisi traditsioone 
põllumajanduskultuuride sordiaretuse ning agrotehnoloogia alaste uuringute valdkonnas. 
Instituudi rakendus- ja alusuuringud hõlmavad põllumajanduskultuuride keskkonnasõbralikke 
ja efektiivseid agrotehnoloogiaid, põllumajanduskultuuride sordiaretuse ja agrotehnoloogiate 
mõju saagikusele ja saagi kvaliteedile, samuti taimekaitset, taimetervist ja väetamist. 
Eesti oludesse sobivate sortide olemasolu kindlustamiseks  aretab instituut uusi 
põllumajanduskultuuride sorte, tagab sortide säilitusaretuse ning geneetiliste ressursside 
säilitamise ja uurimise. Koostööd tehakse põllumajandustootjate ja ettevõtjatega, et tagada 
teadustulemuste rakendatavus ning kiire jõudmine praktikasse. 

Jõgeva maakonna jaoks on sellise teadusasutuse olemasolu heaks eelduseks, mille baasil 
arendada välja põllumajandusvaldkonna klaster või kompetentsikeskus. Ka Eesti 
regionaalarengu strateegias 2014-2020 nähakse maakonna eelisarendatava kasvuvaldkonnana 
põllumajandusuuringuid ja sordiaretust.  

 

1.4.4. Ettevõtlusalad 

Jõgevamaal puuduvad terviklikult väljaarendatud ettevõtlusalad ja -inkubaatorid. Mitmes 
omavalitsuses on välja kujunenud piirkonnad, kus ettevõtjate tootmiskompleksid paiknevad 
lähestikku või kohad, mille arendamise osas on olemas huvi ettevõtjate poolt. 

Maakonna  potentsiaalsed ettevõtlus- ja tööstusalad on: 

1. Jõgeva linna kaguosas Jaama, Välja,  Betti Alveri  ja Suvila tänavate vaheline 
ettevõtlusala. Maa-alal tegutseb aktiivselt 10 ettevõtjat, kes pakuvad tööd kokku ligi 
255 töötajale: OÜ Kronopal, OÜ Monexest, AS Vooremaa Teed, Belander Grupp OP, 
Jõgeva Elamuhalduse AS, AS Valmeco, AS Lemeks Jõgeva, OÜ Estwood, AS Eesti 
Viljasalv ja OÜ Jõgeva Veevärk. Ettevõtlusalal on vajadus rekonstrueerida ja 
laiendada avalikku taristut, mis ei võimalda olemasolevatel ettevõtetel laieneda või 
uutel juurde tulla. Vaja oleks teostada järgmised tööd: vee- ja reoveekanalisatsiooni 
torustike ehitus ja rekonstrueerimine, rajada tuletõrje veevõtukoht, sademevee 
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ärajuhtimiseks vajalikud tegevused, elektriliitumine, juurdepääsutee rekonstrueerimine 
ja laiendamine.  Nimetatud tegevuste kasusaajateks on 9 olemasolevat ettevõtjat ja 1-2 
võimalikku uut lisanduvat ettevõtjat, uusi töökohti võib lisanduda ligikaudu 15.  

2. Pauastvere ja Kamari tööstusala Põltsamaa vallas. Piirkonnas on mitu endiste 
tööstushoonetega ala, mis on erinevate ettevõtete poolt etapiliselt kasutusse võetud. 
Seeläbi on arenema hakanud potentsiaalsed tööstusalad, kus juba hetkel tegutsevad 
erinevate tegevusaladega ettevõtted. Tööstusaladel kokku tegutseb ca 22 ettevõtet ning 
töökohti on kokku 115. Tööstusalade edasiarendamiseks on vajalik koostada tasuvus- 
ja teostatavusanalüüs, välja arendada korralik tugitaristu ning luua ettevõtlusvõrgustik. 

3. Tabivere tööstusala. Tööstusala hõlmab Tabivere valla osa üldplaneerinuga määratud 
tööstusotstarbelist ala ja olemasolevat raudteeharu. Alal paiknevad mitmed 
olemasolevad ettevõtted, kus töötab kokku ca 144 inimest: Mayeri Industries AS, OÜ 
Baltic Connextions, OÜ Põlluvara, OÜ Same, OÜ Lõuna Ehitus, OÜ Veskiväli, FIE 
Andrus Nõmmisto, Nauvitsman OÜ. Tööstusala suurimaks probleemiks on varustatus 
ettevõtluse jaoks esmavajalike teenustega. Alal puuduvad ühisveevärk ja –
kanalisatsioon, korralik tuletõrje veevõtusüsteem ja kaasaegsed sidelahendused. Kuna 
raudtee läbib alevikku keskelt ja eraldab ühelpool raudteed asuva tööstuspiirkonna ja 
teisel pool asuva elamupiirkonna, on oluline ka jalakäijatele raudteeületussilla 
rajamine, tagamaks töötajate normaalse liikumise tööstusalale. Nimetatud 
kitsaskohtade lahendamisel planeerivad kaks suuremat tööstusalal juba tegutsevat 
ettevõtet (Mayeri Industries AS ja OÜ Baltic Connextions) laiendamist, millega 
rajatakse juurde ca 50 uut töökohta.  

4. Pala valla tööstusala. Maaüksuse pindala on 3,98 ha. Territooriumil paikneb vana 
laudakompleks, mis on osaliselt lammutatud. Maa on jätkuvalt riigi omandis, vald 
tegeleb maa munitsipaalomandisse taotlemisega. Territooriumil paiknevad Eesti 
Energia alajaam ja rekonstrueerimist vajav puurkaev. Juurdepääs maaüksusele on hea, 
lähedalasuvale maanteele viib 2 teed. Krundi naabruses, endises rekonstrueeritud 
heinahoidlas töötab metallifirma, mis on huvitatud laienemisest. Tööstusala 
arendamiseks tuleks teostada järgmised tööd: koristada ja korrastada territoorium 
(betoonijäägid, ehitusjäägid jms), luua kanalisatsiooni- ja veevärk, korrastada 
elektrivarustus, tuletõrje veevarustus ning juurdepääsuteed. Tööstusala rajamine aitaks 
tuua Peipsi piirkonda ca 5 uut ettevõtet ja luua töökohti kuni 50 inimesele.  

5. Painküla ja Siimusti tööstusalad Jõgeva vallas. Painküla tööstusala osas on olemas 
detailplaneering ning raudteeharu ja infrastruktuuri tehniline projekt. Maa-alal 
tegutseb Scanola Baltic AS, mis tegeleb rapsiõli tootmisega. Hetkel puuduvad 
tööstusala arendamisest huvitatud ettevõtjad. 

6. Põltsamaa linnas Puhu–Ristis Jõgeva-Põltsamaa mnt piirkond. Kogu ala suurus 
on ca 12,5 ha, hetkel kinnistama osa ca 5,1 ha. Krundil on kehtiv detailplaneering, 
mille järgselt on maa kasutuse sihtotstarve: tootmismaa, ärimaa. Krunt asub 
reformimata riigimaal, kinnistamata. Krunt on hoonestamata. Juurdepääsuteed on 
olemas krundi piirini. Kommunikatsioonidest on praegu krundil olemas elekter, vesi, 
kanalisatsioon, sideühendus on toodud krundi piirini. 
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7. Tartu mnt, Kingu tn ja Kuperjanovi tn piirkond. Kogu ala suurus on ca 15,3 ha, 
hetkel kinnistamata osa ca 9 ha. Kinnistamata osa on reformimata riigimaa. 
Üldplaneeringu kohaselt on tegemist tootmisreservmaaga. Krunt on hoonestamata. 
Linnal on valmisolek maa reformimiseks. Kommunikatsioonide osas ei ole  alal olulisi 
kitsaskohti.  

8. Puurmani tööstusala. Ala asub Kirikuvalla külas ja Puurmani alevikus, mis piirneb 
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteega. Maa-ala suuruseks on ca 27 ha, hetkel ei ole 
maal ühtegi ehitist. Koostatud on detailplaneering, millega on alale planeeritud krunte 
34. Maa on jätkuvalt riigi omandis.  

 

1.4.5. Tööhõive 

Töötajaskonna alusel moodustas Jõgevamaal erasektori osakaal majandusest 2013. aastal 70% 
ning avalik sektor 30%. Erasektori osakaal maakonna majanduses on peale pikemat 
kasvuperioodi 1990-ndate aastate alguses, hakanud alates 2010. aastast taas tõusma.  

 

 

Joonis 21. Erasektori osakaal tööhõives (Allikas: Statistikaamet) 

 

Üle poole maakonna töökohtadest on teenindussektoris, ligi 30% tööstuses ja 15% 
põllumajanduses. Kuigi põllumajandustöökohtade osakaal on kolmekordselt vähenenud, 
iseloomustab Jõgevamaad jätkuvalt Eesti keskmisest ja ka naabermaakondadest kõrgem 
põllumajanduses töötajate osakaal. Töökohtade laad vastab haridustasemele – sinikraede 
osakaal tööhõives on üle 60% ning see on püsinud viimasel kahel kümnendil samal tasemel. 
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Joonis 22. Jõgevamaa tööhõive majandussektorites (Allikas: Statistikaamet) 

 

Töötuse tase maakonnas on tööjõuuuringute alusel 2013. a veidi alla Eesti keskmise taseme. 
Vastav näitaja Jõgevamaal oli 6,9% ning Eesti keskmine 8,6%, Tartu maakonnas oli töötuse 
määr 5,7% ning Järva maakonnas 7,5%.  

Tööhõive määr (hõivatute osatähtsus 15-74-aastaste hulgas) saavutas Jõgevamaal 
maksimumtaseme 2013. aastal, mil see küündis 56%-ni, mis on kõrgem isegi buumiaegsest 
2007. a tasemest. 

 

  

Joonis 23. Tööhõive ja töötuse määr tööjõuuuringute alusel, aastakeskmine (Allikas: Statistikaamet) 
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Töötukassas registreeritud töötute osakaal tööealisest elanikkonnast on Jõgevamaal Eesti 
keskmisega võrrelduna madal. Registreeritud töötuse tase oli maakonnas 2013. aasta kuude 
keskmisena 3,3%. Madalaim on see Torma vallas (2,6%) ning suurim Pajusi vallas (5,2%). 
Seega iseloomustab maakonda suhteliselt suur registreerimata töötute osakaal töötusest. 

 

Joonis 24. Registreeritud töötute arv elanikest (töötute arv 15-64 aastaste inimeste kohta) 2013 (Allikas: 
Statistikaamet) 

„Jõgevamaa sotsiaalmajandusliku- ja ettevõtluskeskkonna uuringu“ alusel on maakonna 
ettevõtjad kõige vähem rahul kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavusega. Seda probleemi aitaks 
leevendada tervikliku tööhõivekava koostamine, kus nähakse ette meetmed kvalifitseeritud 
tööjõupuuduse lahendamiseks ning ettevõtluse lisandväärtuse kasvatamiseks. 

 

1.5.  Külastuskeskkond 
 

Jõgevamaa on looduslikult ja ajaloolis-kultuuriliselt väga eriilmeline. Maakond ulatub 
Mandri-Eesti keskpunktist läbi Vooremaa Peipsi järveni ning hõlmab mitmeid ajaloolisi paiku 
ja erinevaid kultuure.  

1.5.1. Turismiobjektide külastatavus 

Alljärgnevas tabelis on toodud Jõgevamaa Turismiinfokeskuselt saadud andmed maakonna 
suuremate huviväärsuste külastatavuse kohta. Kõige suurema külastajate arvuga turismiobjekt 
viimase viie aasta lõikes on RMK hallatav Elistvere Loomapark (keskmiselt ca 50 000 
inimest). Samuti on väga populaarne läheduses asuv Vudila mängumaa (26 000 külastajat), 
mis avati 2010. a  Kaiavere endise vutifarmi territooriumil.  
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Tabel 5. Jõgevamaa vaatamisväärsuste külastajate arv 2008-2013 (Allikas: Jõgevamaa Turismiinfokeskus) 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Muuseumid    

Alo Mattiiseni klaveriklass * 200 220    

Anna Haava Mälestustuba 300 360 450 290 320 250 

Betti Alveri Muuseum * 2890 2884 2888 3500 3500 

Eesti Pressimuuseum * 500 500 500 * * 

Eeva Niinivaara mälestustuba * 210 200 360 490 640 

Kalevipoja Muuseum 3256 2460 2096 2260 2035 1800 

Kesk-Eesti kunstigalerii pArt 2600 2595 3900 3611 3466 556 

Kuremaa Lossituba * 2000 2100 2300 2500 3600 

Kursi Kihelkonnamuuseum * 1000 1000 1000 800 500 

Laiuse Õlemuuseum 509 465 360 448 636 810 

Lembit Paali Vanavara Kogu * * 400 350 250 * 

Luua Mõisatoad ja Topiste 
Väljapanek 646 850 1220 3572 4172 4262 

Mustvee Vanausuliste Muuseum 1498 1450 1400 1192 1250 913 

Nurga Koduloomuuseum 165 * 147 180 200 260 

Paduvere Talumuuseum 1800 1600 1700 3500 1500 1500 

Palamuse O. Lutsu 
Kihelkonnakoolimuuseum 

 
12885 

 
16071 

 
13493 15007 15291 19193 

Põltsamaa Muuseum 6756 7502 8118 7338 8618 8731 

Põltsamaa Toidumuuseum ja 
Veinikelder 

 
20000 

 
19000 

 
21000 15000 * * 

Rajaküla Palvemaja * 1000 1100 1060 900 1400 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Peipsi järve elu tuba 2015 1965 1303    

Samovaride muuseum 1683 1670 2000    

Tabivere Vallamuuseum * 850 1000 * * 1000 

Veskimetsa Talumuuseum * 63 57 76 * 82 

Jõgewa muuseum 2478      

Käsitöökojad    

Jaak Krivini Sepatöökoda * * * 230 300 28 

Käsiteokoda 7567 8000 9582 2300 * * 

Kunstikeskus Põltsamaa lossihoovis 2600 2600 2550 2500 2000 1200 

Siimusti Savitööstus * * 2100 2000 1800 2617 

Sergei Jerjomin Glass Studio 400      

Teemapargid    

Elistvere Loomapark 58005 50000 47736 47833 44741 50000 

Jõuluvana Kodu * 459 385 1200 813 816 

Kassinurme Linnamägi ja Hiis 30000 27000 25000 26000 25000 28000 
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Krati seikluspark 953 567 748 720 425 * 

Luua Metsanduskooli Arboreetum 2200 2100 3950 3702 4250 4380 

Põltsamaa Roosiaed 5000 5000 5000 5000 8000 10000 

Vudila mängumaa 31000 27000 23000 24000 * * 
* - andmed puuduvad 

Jõgeva maakonnamuuseumiks on Palamusel asuv O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, mis 
tutvustab 19. sajandi lõpu kihelkonnakooli elu läbi Oskar Lutsu "Kevade". Objekti külastajate 
arv on viimase viie aastaga oluliselt vähenenud, kui 2008. a oli külastajaid ligi 20 000, siis 
2013. a oli külastatavus langenud 13 000-le. Muuseum vajab täiendavaid investeeringuid, et 
arendada välja terviklik külastuskeskus.  

Põltsamaa on kuulus oma lossi, veini ja rooside poolest. Hea logistiline asukoht Tallinn-
Tartu-Võru-Luhamaa mnt ääres ning romantiline õhkkond meelitavad turiste külastama 
siinseid vaatamisväärsusi. Lossikompleksis asuvad koos mitmed muuseumid ja kunsti-käsitöö 
poed. Kõige populaarsem neist on Põltsamaa Toidumuuseum ja veinikelder, mida külastas 
2013. a 20 000 inimest. Koht on lemmikuks kujunenud eeskätt välisturistide seas. Kõrval 
asuvad Põltsamaa muuseum ja käsitöökoda Käsiteokoda on samuti kõrge külastatavusega, ca 
8 000 inimest aastas. Samas on lossikompleks üsna kriitilises seisus ning vajab 
konserveerimistöödeks ja turismitoodete arendamiseks suuremahulisi investeeringuid.  

Jõgevamaad kutsutakse Kalevipoja tegude maaks, sest siitkandist võib leida kõige rohkem 
Kalevipojaga seotud muistenditest pärit pinnavorme ja rändrahne. Seetõttu on rajatud 
maakonda ka Kalevipoja teemapark (muuseum ja seikluspark), mis asub Kääpa külas Jõhvi-
Tartu-Valga mnt läheduses. Kompleksi külastatavus on seni olnud keskpärane (kokku 
keskmiselt ca 3500 inimest), kuid omab olulist potentsiaali temaatika ja asukoha tõttu. 

 

1.5.2. Majutusstatistika 

Maakonnas asub küll mitmeid suure külastatavusega turismiobjekte, kuid ööbimiste poolest 
jääb Jõgevamaa alla kõikidele teistele Lõuna-Eesti maakondadele (2013. a 28 311 ööbimist). 
Lisaks on maakonna eripäraks väga suur siseturistide ööbimiste osakaal võrreldes teiste 
maakondadega (keskmiselt 85%). Enim külastavad Jõgevamaad Soome, Läti, Venemaa ja 
Saksamaa kodanikud. 
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Joonis 25. Sise- ja välisturistide ööbimised maakondade kaupa 2008-2013. (Allikas: Statistikaamet) 

Majutuskohtade arv on aastate lõikes suurenenud, kuid jääb enamikule teistele  Eesti 
maakondadele alla. Samas on probleemiks ka madal tubade ja voodikohtade täitumus, 
vastavalt 15% ja 13%. Põhjuseks võib olla tugev hooajalisus ning vähene koostöö 
vaatamisväärsuste ja kultuuriüritustega pakettide loomisel. Kuna Tartu asub piisavalt lähedal 
ning õhtust meelelahutust pakutakse majutuskohtades vähe, liiguvad paljud turistid siit edasi 
ööbima Tartusse.  

Vähemalt 50 voodikohaga majutuskohti on maakonnas kuus – Puurmani vallas Trofee 
Jahimaja, Saare vallas Voore Külalistemaja, Jõgeva vallas Kuremaa ujula külalistemaja, 
Palamuse vallas puhkekompleks Udu talu ning Põltsamaa linnas Carl Schmidti Maja. 

Tabel 6. Majutuskohtade andmed maakondade kaupa 2013. (Allikas: Statistikaamet) 

Maakond Majutus-
kohad 

Toad Voodid Tubade 
täitumus, 
% 

Voodikohtade 
täitumus, % 

Majutatud 

Jõgeva 
maakond 

31 343 825 15 13 18071 

Järva maakond 34 254 652 19 14 10789 

Põlva maakond 54 547 1411 30 27 37889 

Tartu maakond 105 1589 3644 43 34 218179 

Valga maakond 90 1017 2724 23 19 81609 

Viljandi 
maakond 

65 720 2146 20 15 44734 

Võru maakond 62 598 1677 25 20 46485 
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Lähtuvalt Eesti riiklikust turismiarengukavast 2014-2020 on praeguseks riiklike 
toetusmeetmete abil rajatud mitmeid atraktiivseid külastusobjekte erinevates Eesti 
piirkondades, kuid need on territoriaalselt killustunud ning ei tekita külastaja ootustele 
vastavat terviklikku külastuselamust. Seetõttu on piirkondlike turismitoodete arendamise 
eesmärgiks siduda olemasolevad tooted ja teenused ühtseks tervikuks, moodustades 
terviklikud marsruudid peamistes teemavaldkondades, suurendades seeläbi turismiobjektide ja 
–toodete vahelist sünergiat ja aidates kaasa erasektori teenuste väljaarendamisele.  

Ka Jõgeva maakonna kitsaskohaks on külastusobjektide killustatus ning vähene koostöö 
turismi-toodete ja teenuste pakkumisel. Maakonnas puudub turismivaldkonnas tegutsevaid 
ettevõtteid ja asutusi ühendav katusorganisatsioon, samuti ei ole tööl eraldi 
turismikoordinaatorit. Siiski on osaletud mitmetes projektides ning võrgustikes, mis tegelevad 
turismiturunduse ja –marsruutide väljaarendamisega. Olulisemad neist on Via Hanseatica 
turismimarsruut (Riia-Valga-Tartu-Narva-Peterburi), Peipsimaa projekt (hõlmab nelja Peipsi-
äärset maakonda) ning projekt „Elu kahe maailma piiril“ (National Geographicu kollased 
aknad). Lisaks on eeltööd tehtud või tegemisel järgmiste projektide osas: Kalevipoja matkatee 
(Kalevipojaga seotud paiku ühendav marsruut), Piibe maantee arendus (Tallinn-Aegviidu-
Aravete-Koeru-Jõgeva-Tartu), Vooremaa Vägevad (4 turismiobjekti ühispakett) ja Vooremaa 
geopark.  

Turismi arendamise arenguplaan 2014-2020 Lõuna-Eestis näeb ette regioonis kaks 
tõmbekeskust (Tartu ja Otepää), kuhu välisturistid peamiselt suunduvad ning 10 
väljasõidusihtkohta, kuhu tõmbekeskusest oleks võimalik edasi liikuda. Ühe sihtkohana 
nähakse Vooremaad ja Põltsamaad, mis hõlmaks ka peamised maakonna huviväärsused. 
Uueks arenduseks oleks Vooremaa geopark, mis hõlmaks Tartu- ja Jõgevamaad ning mille 
keskuseks saaks Tartu vallas asuv Jääaja Keskus. Teise väljasõidusihtkohana on märgitud 
Peipsimaa, mis hõlmab tervet Peipsi äärset ala. Jõgevamaad puudutavate arenguvõimalustena 
on sihtkoha puhul välja toodud turismisadamate arendamine, randade ja ujumiskohtade välja 
arendamine, vähemalt 50-kohaga majutuskohtade loomine, toitlustuskohtade loomine ja 
viidastuse arendamine.     

Ida-Viru turismiklastri strateegias 2014-2020 on toodud välja ühe tootekompleksina Peipsi 
rannik ja sealhulgas koostöö Peipsi järve lõunapoolsete võrgustikega. Peipsi sihtturuna 
nähakse eelkõige siseturgu ning Läti turgu (loodushuvilised puhkajad, nt kalamehed). 
Planeeritud on koostöös Peipsi turismivõrgustikega (sh Jõgevamaa) laiendada Läti puhkajale 
pakutavat elamuste ja teenuste kompleksi.  
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1.6.  Liikuvus ja tehniline taristu 
 

1.6.1. Liikuvus ja ühistransport 

Statistikaameti poolt koostatud ülevaade Eesti omavalitsusüksuste töörändest toob välja 
maakonnasisese ja maakonnast väljuva töörände suunad. Peamisteks maakonnasisesteks 
sihtkohtadeks on Jõgeva ja Põltsamaa piirkonnad (vt joonis 26). Pisut väiksemas mahus ränne 
toimub ka Mustvee linna, Pala, Torma ja Tabivere valla suunas. Maakonnast väljuva töörände 
olulisim sihtkoht on Tartu, maakonna põhjapoolsetel valdadel ka Tallinn.  

 

Joonis 26. Jõgeva maakonna tööränne, 2011 (Allikas: Statistikaamet, Maa-amet) 

„Jõgevamaa elanike liiklusuuring 2009“ näitas, et inimesed kasutavad tööle ja kooli sõitudeks 
kõige enam autot (51%), jalgsi liigub 31% inimestest, bussiga 10%, rattaga/rolleriga 6% ja 
rongiga 1%. Tööpäevadel on Jõgeva maakonnas peamisteks liikumiseesmärkideks liikumine 
koju (42%) ja liikumine tööle (28%). Kõige vähem liikumisi on seotud teenindus- ja 
ametiasutuste külastamisega. Laupäeval ja pühapäeval on peamiseks liikumiseesmärgiks koju 
minemine (ca 50%). Lisaks liigutakse ka vaba ajaga seoses (30%), veidi vähem poodi, kooli 
ning tööle. Uuringule vastajates tekitas kõige rohkem rahulolematust ühistranspordi osas 
bussiliikluse sagedus, sõidupileti hind, bussipeatuste olukord, bussiliikluse õhtune lõpetamise 
aeg ja ühendus maakonna keskusega. Sooviti paremat ühendust Tartuga ning kaugliini 
busside peatusi maakonnas. Vastajad tõid lisaks välja soovituse kasutada väiksemaid ja 
ökonoomsemaid busse.  

Bussiühistransporti korraldab ja koordineerib maakonnas Jõgeva Maavalitsus, kes on andnud 
osa ühistranspordi korraldamisega seotud ülesandeid halduslepinguga täitmiseks Jõgevamaa 
Ühistranspordikeskusele. 2005. aasta 18. oktoobril maavalitsuse ja omavalitsuste poolt 
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asutatud mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse eesmärgiks on korraldada 
maakonna ühistransporti, sealhulgas õpilastransporti ja selleks suunatud tegevusi.  

Ühistranspordikeskuse üheks olulisemaks töölõiguks on õpilasteveo korraldamine, mis aitab 
lastel võimalikult lühikese ajaga turvaliselt kooli jõuda. Perspektiivis mõeldakse üha rohkem 
ka bussiliikluse sidumisele rongiliiklusega. Riigihankeid, vedajatega lepingute sõlmimist, 
finantseerimist, ühistranspordiregistri pidamist, ühistranspordilubade ja sõidukikaartide 
väljaandmist ja kaugliinide kooskõlastamist korraldab Jõgeva Maavalitsus. Uuringud on 
näidanud, et maakonnaliine kasutab järjepidevalt üle kümne protsendi elanikest ja veidi 
rohkem kui pooled õpilastest. 

Õpilaste vedu omavalitsuse piires korraldab kohalik omavalitsus. Piirkondades, kus on olemas 
maakonnaliinid, teenindavad need ka õpilasi. Mitmes omavalitsuses ei ole üldse oma 
õpilasliini, samas mõne valla õpilasliinid sõidavad üle valla piiri, näiteks Kasepää valla buss 
Mustvee linna, Jõgeva valla buss Jõgeva linna. 

Maakonna bussiliinide teenindamiseks on mittetulundusühing Jõgevamaa 
Ühistranspordikeskus sõlminud 2 avaliku teenindamise lepingut, Jõgeva ja Mustvee piirkonna 
liinide teenindamiseks AS-ga ATKO Liinid tähtajaga kuni 31. juuli 2015 ning Põltsamaa 
piirkonna liinide teenindamiseks AS-ga ATKO Liinid ja Osaühinguga Eltor tähtajaga kuni 30. 
juuni 2015. Maakonnas on 60 bussiliini 198 erineva väljumisega. Koolipäevadel on maakonna 
bussiliinide teenindamisega hõivatud korraga 20 bussi. 

Läbisõit Jõgeva maakonna bussiliinidel on aasta-aastalt kasvanud, 2007. aastal on 
liinikilomeetrite maht võrreldes 2013. aastaga suurenenud 5,6%.  

 

 

Joonis 27. Liinikilomeetrite muutus Jõgevamaa avalikus bussiliiniveos 2007-2013 (Allikas: Jõgevamaa 
Ühistranspordikeskus) 
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Samas on reisijate arv aastate jooksul pidevalt vähenenud, 2013. aastal on reisijate arv 
võrreldes 2007. aastaga vähenenud 20,2%.  

 

 

Joonis 28. Reisijate arvu muutus Jõgevamaa bussiveos 2007-2013 (Allikas: Jõgevamaa 
Ühistranspordikeskus) 

Riiklik toetus liinikilomeetri kohta on alates 2007. a-st püsivalt tõusnud ja on hetkel 0,69 
senti. Piletitulu liinikilomeetri kohta on samuti enamasti tõusnud, olles hetkel 0,16 senti. 
Kohalike omavalitsuste panustamine liinikilomeetri hinda on aasta aastalt vähenenud, olles 
hetkel 0,13 senti. Võrreldes 2007. a on vähenemine olnud 32,1%. 

Raudteejaamad asuvad Vägeval, Pedjas, Jõgeval, Kaareperes ja Tabiveres. Jõgeva linnast on 
tööpäevadel võimalik Tartusse ja tagasi sõita 7 korral päevas, Tallinnasse 6 korral. Teistest 
peatustest on sõiduvõimalusi 2-3 korda päevas. AS-ile Eesti Raudtee kuuluval infrastruktuuril 
korraldab reisijatevedusid AS Eesti Liinirongid (Elron), kaubavedusid raudtee veoteenuse loa 
alusel erinevad operaatorid.  

 

1.6.2. Teede ja tänavate võrk 

Jõgeva maakonnas on teid ja tänavaid kokku 2 747 km, neist 40 % ehk 1121 km on riigiteed, 
28% ehk 764 km valla/linnateed ja 32% ehk 868 km erateed.  

Riigimaanteedest on 79 km põhimaanteid, 158 km tugimaanteid ja 881 km kõrvalmaanteid. 
Maakonda läbivad kaks riigi põhimaanteed: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, kus 
liikluskoormuseks 4500 liiklusvahendit ööpäevas ning Jõhvi-Tartu-Valga maantee, kus sõidab 
üle 1000 liiklusvahendi ööpäevas. Oluline üleriigilise tähtsusega tugimaantee on ka Tartu-
Jõgeva-Aravete, samuti Jõgeva-Põltsamaa ja Jõgeva-Mustvee maanteed. Kattega riigiteede 
osakaal on 2004-2012 kasvanud ligi 9 protsendipunkti võrra 58,4%-ni. Kasv on siiski jäänud 
paari protsendipunkti võrra väiksemaks võrreldes naabermaakondade arengutega. Katteta 
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riigiteed kuuluvad kõrvalmaanteede rühma, millest vaid 45,5% on kattega. Sarnane on 
olukord ka enamuses naabermaakondades – nt Tartu- ja Järvamaal, kuid Lääne-Virumaa 
kõrvalmaanteedest on 97% kõvakattega. 

Viimastel aastatel on rekonstrueeritud mitmeid lõike maakonda läbivatel põhi- ja 
tugimaanteedel, ehitatud Puurmani liiklussõlm ning Piibe maantee ja raudtee ristumise kohale 
uus viadukt Kaareperre. Maanteehoolde kulutused riigimaantee 1 km kohta olid Jõgevamaal 
2009. aastal riigi keskmisel tasemel – 2,35 tuhat eurot. Libedusetõrjet tehakse vaid ühel 
viiendikul maakonnas paiknevast riigiteede võrgust. 

  

Joonis 29. Kattega riigimaanteede osakaal (Allikas: Statistikaamet, Maanteeamet) 

Linnatänavate seisund on sarnaselt kogu riigiga Jõgevamaal võrrelduna riigi põhi- ja 
tugimaanteedega halvemas olukorras. Maakonnasiseselt on parim tänavate seisund Jõgeva 
linnas, kus kõvakattega on 91% tänavatest, ning valgustatud 84%. Põltsamaa linnas on 
kõvakattega 85% ning valgustatud 94% tänavatest. Kõnniteid ning jalg- ja jalgrattateid on 
kõige rohkem Jõgeva linnas. Ühendus toimepiirkonna keskuste ja tagamaaga ning valdade 
teeninduskeskustega on valdavalt puudulik.  

Tabel 7. Linnatänavate võrk, 2014.a. (Allikas: Kohalikud omavalitsused) 

  Jõgeva linn Mustvee linn Põltsamaa linn 

Linnatänavate pikkus (km) 34,9 25,0 41,7 

kõvakattega tänavate 
osakaal 

91,4% 56,0% 84,9% 

kõnniteega tänavate 
osakaal 

55,0% 22,9% 17,6% 

valgustatud tänavate 
osakaal 

84,0% 70,0% 93,6% 

Jalgteede ja jalgrattateede 
pikkus 

3,2 0,12 0,8 

Eesti Jõgeva maakond Järva maakond Tartu maakond

2004 0,528221642 0,496396396 0,514902364 0,492025518

2010 0,635878788 0,572580645 0,637445887 0,603833866

2012 0,655845726 0,584299732 0,660520607 0,60928743
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Maakonnas on hetkel käimas seoses uue maakonnaplaneeringu koostamisega ka jalg- ja 
jalgrattateede võrgustiku vajaduste kaardistamine. Olulisemad planeeritavad teelõigud 
puudutavad toimepiirkonnakeskuste ja teeninduskeskuste ühendamist lähitagamaaga (vt 
joonis 30). 

 

Joonis 30. Olemasolevad ja planeeritavad jalg- ja jalgrattateed Jõgevamaal (Allikas: Ramboll Eesti AS) 

1.6.3. Muu tehniline taristu 

Jõgevamaad poolitab Tapa – Tartu raudteeliini lõik kogupikkuses 49,6 km. Jõgeva linnas on 
raudtee kaubajaam ja reisirongiliikluse jaam. Rongipeatused ja platvormid on lisaks veel 
Vägeval, Pedjas, Kaareperes ja Tabiveres. 

Mustvees ja Omedus on kala- ja väikesadamad, mille tähtsus maakonnale sõltub kalanduse ja 
turismimajanduse arengust kogu Emajõe – Peipsi – Pihkva vesikonna arengutest. 2013. a 
alustati Mustvee linna ehitatava Kesk - Peipsi sadama esimese etapi ehitustöödega – 
kõigepealt valmib uus paadisadam ning 2014. a lõpuks rekonstrueeritakse olemasolev kai 
ning ehitatakse uus sadamahoone.  

Maakonda läbivad 330 kV kõrgepingeliinid Kirde-Eesti (põlevkivi)elektrijaamadest põhja-
lõuna (Tartusse) ja ida-lääne suunal (Paidesse). Maakonnas 330 kV alajaamad puuduvad. Viie 
alajaamaga 110 kV kõrgepingeliin kulgeb Mustvee – Jõgeva - Põltsamaa suunal ning teine 
Mustvee - Tartu suunas alajaamaga Saarel. 
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Maakonda teenindab Rakke-Jõgeva-Palamuse-Tabivere gaasitoru. 2008. a valminud Jõgeva-
Põltsamaa suunalist gaasitoru ei ole jätkuvalt kasutusele võetud. Maagaasi tarbimine on 
püsinud viimasel kahel kümnendil suhtelistelt samal tasemel. 

 

 

Joonis 31. Maagaasi kasutamine kütteks, mln m3 (Allikas: Statistikaamet) 

 

Soojamajanduses on kütteliigina jätkuvalt olulisel kohal halupuud ning kaugküttesüsteemide 
rajamisele eelistatakse paljudel juhtudel jätkuvalt individuaalseid lahendusi.  

 

Joonis 32. Kütuse tarbimine (Allikas: Statistikaamet) 
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Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid (ÜVK) on rekonstrueeritud järgmistes asulates: 

• Mustvee linn - osaliselt 

• Põltsamaa linn 

• Jõgeva linn 

• Pala vallas Pala küla 

• Jõgeva vallas Laiuse, Kuremaa, Siimusti ja Jõgeva alevik, Vaimastvere ja Kurista 
külade keskused 

• Palamuse vallas Palamuse alevik ja Kudina küla, osaliselt Luua, Kaarepere ja 
Pikkjärve külas 

• Torma vallas osaliselt teostatud Sadala ja Torma alevikes 

• Pajusi vallas Pisisaare ja Vägari külades, osaliselt teostatud Kalana, Arisvere, Pajusi, 
Loopre külades 

• Tabivere vallas osaliselt teostatud Tabivere alevikus 

• Põltsamaa vallas Adavere alevik, Esku küla, Lustivere küla, Väike–Kamari küla ja 
Kamari alevik, hetkel teostamisel Pauastvere ja Võhmanõmme külas 

• Puurmani vallas Puurmani alevikus ja Saduküla külas. 
 

Aastaks 2020 on planeeritud rekonstrueerida ÜVK lisaks: 

• Saare vallas Kääpa ja Voore külas 

• Palamuse vallas lõpetada tööd Luua, Kaarepere ja Pikkjärve külas 

• Lõpetada tööd Jõgeva valla asulates 

• Torma vallas lõpetada tööd Sadala ja Torma alevikes 

• Pajusi vallas lõpetada tööd Kalana, Arisvere, Pajusi ja Loopre külades 

• Tabivere vallas lõpetada tööd Tabivere alevikus, Maarja-Magdaleena külas  

• Põltsamaa vallas Võisiku külas 

• Puurmani vallas Pikknurme külas. 
 

Maakonnas tegutseb Torma Prügila, mis loodi 2001. a. Alates 2013. a detsembrist kuulub 
prügila OÜ-le Amestop. Prügila põhiülesandeks on tavajäätmete lõppladestamine. Hetkel on 
prügila tulevik lahtine ning kaalutakse kahte alternatiivi: prügila laiendamine kõrvalolevale, 
hetkel Keskkonnaministeeriumile kuuluvale maa-alale (ca 19 ha) ning töö jätkamine 
kaasaegse jäätmekäitluskeskusena või teise variandina lõpetatakse lähitulevikus olemasoleval 
maa-alal prügi ladestamine ning prügila korraldatakse ümber piirkondlikuks jäätmejaamaks, 
kus toimub jäätmete vastuvõtt, sorteerimine ja nende edasine saatmine järgnevaks töötluseks. 
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1.7. Inimvara ja sotsiaalne kapital 
 

1.7.1. Rahvastiku tervis ja haridustase 

Jõgevamaa elanikkonna tervisenäitajad jäävad alla nii Eesti keskmisele tasemele kui ka 
naabermaakondadele. Esmase töövõimetusega inimeste arv 10 tuhande elaniku kohta on 
perioodil 2000-2012 kasvanud 85-lt 164-ni. Kuigi kasv on olnud aeglasem kui näiteks 
Järvamaal, ületab töövõimetuse tase märkimisväärselt Järva ja ka Tartu maakonna taset. 

 

Joonis 33. Esmane töövõimetus 10 000 elaniku kohta (Allikas: Statistikaamet) 

Ka pikaajalise haigusega elanike osakaalu alusel 16-aastaste ja vanemate vanusrühmas 
edestab 2012. a Jõgevamaa 5% võrra Eesti keskmist taset (vastavalt 49% ja 44%).  

Maakonna rahvastiku haridustase on viimasel kümnendil oluliselt tõusnud, kuid viimase kahe 
aastaga on tekkinud taas märkimisväärne mahajäämus võrreldes Eesti keskmisega. Perioodil 
2000-2012 on keskeri- ja kõrgharidusega üle 15-aastaste elanike osakaal tõusnud 12%-lt vaid 
kuni 16%-ni. Tööjõu haridustasemelt on Jõgevamaa viimaste seas: vaid 21% tööjõust on 
kolmanda taseme haridusega. Eesti keskmine on samas tõusnud juba 39%-ni.  

2000 2002 2005 2007 2009 2010 2011 2012

Eesti 65 70 86 91 97 125 129 123

Jõgeva maakond 85 121 133 124 130 183 188 164

Järva maakond 45 59 75 87 104 105 126 133

Tartu maakond 78 93 96 96 104 148 148 127
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Joonis 34. 15-74-aastaste haridustaseme osatähtsus Jõgevamaal (Allikas: Statistikaamet) 

Oluliselt on tõusnud siiski sellel perioodil kõrgharidusega elanike osakaal – võrreldes 2000. 
aastaga 6 protsendipunkti võrra. Maakonna tase 12,7% jääb küll kõvasti alla Eesti keskmisele, 
kuid on võrreldav teiste väiksemate maakondadega. 

 

Joonis 35. Kõrgharidusega inimeste osakaal (Allikas: Statistikaamet) 

1.7.2. Palgastatistika 

Keskmise brutopalga alusel on Jõgevamaa elanikkond 10 viimase aasta jooksul olnud 
maakondadest enamasti tagumise kolmandiku hulgas. Keskmine brutokuupalk oli 2013. aastal 
714 eurot, mis andis maakondade pingereas viimase koha. Kuni 2008. aastani kasvas 
keskmine brutopalk pidevalt sarnases tempos nagu Eestis tervikuna. 2009. aasta langus oli 
Jõgevamaal riigi keskmisega võrreldes kiirem ning taastumine kriisist on Eesti trendist pisut 
maha jäänud. 
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Joonis 36. Keskmine brutokuupalk 2003-2013 (Allikas : Statistikaamet) 

 

Omavalitsusüksuste kaupa on võimalik Statistikaametist saada andmeid palgatöötaja 
kuukeskmise brutotulu kohta. Selle alusel oli 2013. a keskmine brutotulu kõige kõrgem 
Palamuse vallas ning madalaim Peipsi-äärsetes omavalitsustes. Maakonna keskmine brutotulu 
oli 779 eurot. 

 

Joonis 37. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Jõgevamaa linnades ja valdades 2013.a.(Allikas : Statistikaamet) 
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1.7.3. Rahvusvaheline koostöö 

Jõgeva Maavalitsus on sõlminud koostöölepingud seitsme välisriigi regionaalse ja kohaliku 
omavalitsusega. Jõgeva Maavalitsuse eesmärgiks rahvusvahelise koostöö valdkonnas on 
välissuhtluse võrgustiku loomine, tagamaks vastastikku kasulikke püsivaid koostöösuhteid. 
Peamised koostöövaldkonnad on haridus, kultuur, sport, turism ja ettevõtlus. Rahvusvaheliste 
lepingutega võetud kohustusi täidab Jõgeva Maavalitsus koostöös Jõgevamaa Omavalitsuste 
Liidu ning kõikide Jõgevamaa linnade ja valdadega. Rahvusvahelisse koostöösse on kaasatud 
ka Jõgevamaa kolmanda sektori esindajad.  

Rahvusvahelised koostööpartnerid on olemas ka mitmetel Jõgevamaa kohaliku omavalitsuse 
üksustel ning Jõgevamaa Koostöökojal. 

 

1.8.  Sotsiaalne taristu 
 

1.8.1. Üldharidus 

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel oli 2014/2015. õppeaasta alguses Jõgeva maakonnas 
48 haridusasutust: 13 lasteaeda, 2 algkooli, 5 lasteaed-algkooli, 5 lasteaed-põhikooli, 7 
põhikooli (sh 1 erivajadustega lastele), 6 gümnaasiumi (sh 1 täiskasvanute keskkool), 2 
kutsekooli ja 8 huvikooli (muusika-, kunsti- ja spordikoolid).  
2013. a sügisest pakuti lasteaiateenust maakonna 21 asulas paiknevas 23 haridusasutuses. 
2013. aasta seisuga pakuti lasteaiateenust kokku 83 rühmas ning lasteaialaste arv oli 1350. 
Suurima laste arvuga oli Põltsamaa Lasteaed Tõruke 174 lapsega, väikseimad aga Kurista 
Lasteaed Karukell ja Vaimastvere Kool mõlemad 17 lapsega. 
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Joonis 38. Laste arv Jõgevamaa lasteaiateenust osutavates asutustes 2013.a sügis seisuga (Allikas: Jõgeva 
Maavalitsus) 

Gümnaasiumiharidust on võimalik omandada maakonna neljas keskuses (Jõgeva linn, 
Põltsamaa linn, Mustvee linn ja Palamuse alevik), põhiharidust 12 ja algharidust 21 asulas. 
Maakonna põhikoolides õppis 2013/14 õa kokku 16 asutuses (sh hariduslike erivajadustega 
õpilased) 1766 õpilast ja  gümnaasiumides 7 asutuses (sh põhikooli osa) 1645 õpilast. 
Täiskasvanute üldhariduse omandamise võimalused on Jõgeva linnas (Jõgeva Täiskasvanute 
Keskkool, 117 õpilast) ning Põltsamaa linnas (Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 
kaugõppeosakond). Kutseharidust saab omandada Luua Metsanduskoolis (449 õpilast) ja 
Põltsamaa Ametikoolis (384 õpilast). 

 

Õpilaste arv üldhariduse päevases õppevormis, riigi- ja munitsipaalomandis olevates 
üldhariduskoolides, välja arvatud klassides hariduslike erivajadustega õpilastele, on kolme 
õppeaasta jooksul pidevalt langenud. Seda nii I, II, III astme kui ka gümnaasiumi õpilaste 
osas. Üldhariduses pedagooge töötas Jõgevamaal õppeaastatel 2010/11-2012/13 vastavalt 
449, 441 ja 446, alghariduse pedagooge vastavalt 197, 205 ja 226 ning kutseõpetajaid 80, 82 
ja 84.  

 

Joonis 39. Õpilaste arv üldhariduskoolides õppeaastatel 2010-2013 (Allikas: Jõgeva Maavalitsus) 

Õpilaste arv maakonna üldhariduskoolides on sarnaselt elanikkonna üldisele arvukusele 
viimaste aastate jooksul märkimisväärselt vähenenud. Kui 2005. a-l oli õpilaste arv 5439, siis 
2013. a-l oli õpilaste arv Jõgevamaal 3332. Õpilaste arv on perioodil vähenenud 38,7%. 
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Joonis 40. Jõgevamaa õpilaste arvu muutus üldhariduskoolides 2005 - 2013 aastate lõikes (Allikas: Jõgeva 
Maavalitsus) 

Haridus- ja teadusministeerium on 2010. aastal koostanud „Jõgeva maakonna koolivõrgu 
analüüsi ja lähtekohad selle arendamiseks (HTM, 2010)“. Analüüsis kirjutatakse, et sündivuse 
madalast tasemest tulenev õpilaste arvu vähenemine toob kõigepealt kaasa keskmise 
klassitäituvuse languse, klassikomplektide arvu vähenemise (ka liitklasside tekke), millele 
omakorda järgneb õpetajate ametikohtade vähenemine. Õpetajate ametikohtade arvu 
kahanemine on aga kiirem kui õpetajate arvu kahanemine, mis tähendab osakoormusega 
õpetajate arvu kasvu ja/või kvalifikatsioonile mittevastavate õpetajate arvu suurenemist.  

Koolivõrgu koosseisu kahanemine on kestnud juba viimased kolmteist aastat. Selle aja 
jooksul on reorganiseeritud: Põltsamaa LAK Tõruke reorganiseeriti lasteaiaks 2005 ja kolm 
põhikooli suleti (Jõgeva Põhikool ja Saare Põhikool 2001 ning Kaarepere Põhikool 2008. 
aastal). J. V. Veski nimeline Maarja Keskkool reorganiseeriti põhikooliks 2003. aastal ning 
Kamari Algkool liideti Esku Algkooliga 2004. aastal.  

2010. aasta 1. septembrist on toimunud järgmised muutused: Saduküla Põhikool muudeti 
kõigepealt lasteaed-algkooliks ning seejärel suleti 2013. a, Tiheda Lasteaed-Algkoolilt kadus 
algkooli osa ning alles jäi vaid lasteaed, Laiuse Põhikoolile liideti juurde lasteaed, Siimusti 
Lasteaed-Algkool aga muudeti 4-klassilisest 6-klassiliseks algkooliks. Alates 2013.a 
reorganiseeriti Puurmani Gümnaasium ümber põhiharidust andvaks Puurmani Mõisakooliks, 
Sadala põhikool korraldati ümber 6-klassiliseks, Jõgeva Gümnaasium Jõgeva Põhikooliks 
ning Jõgeva linnas alustas tegevust riigikoolina Jõgevamaa Gümnaasium. Tabivere 
Gümnaasium muutus põhikooliks 2014/15 õa. Alates 2013/14 õppeaastast tegutseb Jõgeva 
linnas riigigümnaasiumina Jõgevamaa Gümnaasium. Koolivõrgu reformi planeeritakse 
lähiaastatel veel mitmes kohalikus omavalitsuses. 

Riigieksamite tulemuste põhjal on Eestis tavaks saanud koostada pingeridu koolide kohta. 
Kuigi see metoodika on saanud palju kriitikat ning statistiliste andmete põhjal järelduste 
tegemiseks tuleks arvestada mitmete asjaoludega, on seni siiski jätkatud pingeridade 
koostamisega. Jõgevamaa koolid asuvad selles pingereas valdavalt teise kolmandiku hulgas 
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(vt tabel 8). 2014. a riigieksamite tulemuste põhjal eristub vastloodud riigigümnaasium 31. 
kohaga pingereas.   

Kool Koht pingereas 

2011 2012 2013 2014 

Jõgevamaa Gümnaasium    31 

Põltsamaa Ühisgümnaasium 110 74 97 113 

Jõgeva Ühisgümnaasium* 126 131 147  

Jõgeva Gümnaasium* 48 88 159  

Oskas Lutsu Palamuse Gümnaasium 119 135 168 135 

Mustvee Gümnaasium 206 211 191 151 

Mustvee Vene Gümnaasium 183 126 102 137 

Puurmani Gümnaasium* 81 121 30  

Tabivere Gümnaasium* 233 202 106 100 

*- kool on ümber korraldatud põhikooliks 

Tabel 8. Jõgevamaa gümnaasiumid riigieksamite koondtulemuste pingereas 2011-2014 (Allikas: Innove) 

 

1.8.2. Õpiränne 

1. ja 2. kooliastmes on õpirändes osalevate õpilaste osakaal Jõgeva maakonnas oluliselt 
kõrgem Eesti keskmisest näitajast, samuti erineb õpirände osakaal omavalitsuste lõikes. 
Jõgeva, Kasepää, Pajusi ja Põltsamaa valdades ulatub õpirändes osalevate õpilaste osakaal kas 
kogu algkooli ulatuses või mõnes kooliastmes vähemalt kolmandikuni.  

Kasepää (puuduvad 1., 2. ja 3. kooliaste) ja Pajusi valla (3. kooliaste puudub) kõrval 
moodustavad kõrge õpirände tasemega valdade grupi Jõgeva, Põltsamaa ja Saare vallad, kus 
õpirändes osaleb väga suur osa (47%-60%) õpilastest. Kui Põltsamaa valla õpirändest 
moodustub 3. kooliastmes õpirändes osalev õpilaskontingent valdavalt Esku-Kamari Algkooli 
lõpetajatest ning Põltsamaa linna lähedal elavatest õpilastest ning Jõgeva valla puhul 
moodustavad lõviosa õpirändest logistiliselt Jõgeva linna eelistavad õpilased, siis pisut üllatav 
on Saare vallast Palamusele suunatud õpiränne. 
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Joonis 41. Jõgeva maakonna õpiränne, REL 2011. Allikas: Statistikaamet 

Jõgeva maakonnas on gümnaasiumiastmega omavalitsuste vahelise õpirände osakaal 
tervikuna võrreldav riigi keskmise gümnaasiumiastmega kooli pidavate omavalitsuste 
vahelise õpirändega. Kuni 2013. a Jõgevamaa Gümnaasiumi loomiseni, ei õppinud kõigi 
omavalitsuste, sh gümnaasiumita omavalitsuste lõikes elukohajärgses gümnaasiumis peaaegu 
iga teine (48%) õpilane. Uue riikliku gümnaasiumi loomisega 2013. a Jõgeva linna ning 
Puurmani ja Tabivere Gümnaasiumite reorganiseerimisega põhikooliks on oodata ka õpirände 
muutumist Jõgevamaal tervikuna.  

1.8.3. Kutseõpe 

Kutseharidust on Jõgeva maakonnas võimalik omandada kahes õppeasutuses – Luua 
Metsanduskoolis ja Põltsamaa Ametikoolis. Mõlemas koolis on võimalik oma kutseoskusi 
täiendada ka täiskasvanutel. 

Luua Metsanduskoolis õppis 2013/14. õa seisuga kümnel metsanduserialal kokku 449 õpilast. 
Õpilasterohkeimad erialad on metsamasinate juhtimine, metsandus ning maastikuehitus. 
Kooli on viimase 8 aasta jooksul investeeritud läbi EL struktuurifondide toetuse üle 6,5 
miljoni euro ning kaasajastatud on kogu kooli õpi- ja elukeskkond. „Riigikutseõppeasutuste 
võrgu ümberkorralduse kava aastateks 2005-2008“ alusel liideti Luua Metsanduskooliga 
Kuremaa Põllumajandustehnikum.  
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Põltsamaa Ametikool asub 2,5 km kaugusel Põltsamaast, Väike-Kamari külas, pikaajaliste 
traditsioonidega Eesti Aleksandri koolis. 2013/14 õppeaastal õppis koolis kaheksal erialal 384 
õpilast. Populaarseimad on kokanduse, autotehniku ja põllumajanduse erialad.  

Jõgevamaa kutseõppes õppijate arv on olnud siiamaani suhteliselt stabiilne. Samas hakkab 
väga tõenäoliselt õpilaste arvu vähenemine põhikoolide klassides lähematel aastatel mõjutama 
ka õppurite arvukust maakonna põhikoolijärgsetes õppeasutustes. 

 

Joonis 42. Jõgevamaa õpilaste arv kutsehariduskoolides 2002 kuni 2012 aastate lõikes (Allikas: Statistikaamet) 

 

1.8.4. Huviharidus ja noorsootöö 

Maakonnas tegutseb kaheksa huvikooli – muusika- ja kunstikoolid Põltsamaal, Jõgeval, 
Tabiveres ja Mustvees ja spordikoolid Põltsamaal ja Kuremaal. Huvikoolid tegutsevad 
enamuses munitsipaalasutustena. Erandiks on olnud Kuremaa Spordikool ja SA Põltsamaa 
Sport Spordikool, mis on loodud sihtasutustena ja Põltsamaa Kunstikool, mis on loodud  
mittetulundusühinguna. Koolide juures tegutsevad huviringid õpilastele, kelle tegevust 
koordineerivad huvijuhid. 

Avatud noortekeskusi on maakonnas Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse andmetel 15, 
neist 5 Jõgeva vallas. Noortekeskused puuduvad Mustvee linnas, Kasepää, Tabivere ja Pajusi 
vallas. Sarnaselt Jõgevamaa elanikkonnale on noorte arv viimasel kümnendil pidevalt 
vähenenud.   
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Joonis 43. Noorte (vanus 7-26) arvu muutus 2003-2012 (Allikas: Statistikaamet) 

Alates 2006. aastast tegutseb Jõgevamaa Noortekogu. Kogusse saavad kuuluda noored 
vanuses 15-26 aastat kogu maakonnast. Hetkel on noortekogus esindatud Jõgeva linn, 
Põltsamaa linn, Mustvee linn ja Palamuse vald. Noorte oma esinduskogu maakonnas annab 
noortele võimaluse aktiivsemalt ühiskonnaelus osaleda ning maakonnatasandil neid 
puudutavate otsuste tegemisel kaasa rääkida. Noortekogu koosolekud toimuvad vähemalt 
kord kuus ja on avatud kõigile. Jõgeva linnas tegutseb lisaks noorte volikogu. 

 

1.8.5. Kultuur ja sport 

Jõgeva maakonnas tegutseb 39 aktiivset kultuuriseltsi. Eesti rahvakultuuri arenduskeskuse 
andmetel on maakonnas 2012. aasta seisuga 39 koorilauluga, 6 rahvamuusikaga, 10 
puhkpillimuusikaga, 12 muu vokaalmuusikaga, 33 rahvatantsuga, 22 käsitööga tegelevat 
organisatsiooni ning 19 harrastusteatrit. Koostatud on arengudokument „Jõgevamaa 
kultuurivaldkonna arengusuunad 2009-2012“, mille uuendamine algas 2014. aastal. 
Maakonna kultuurikalender sisaldab ligi 400 kultuuri- ja spordiüritust aastas. 

Jõgeva maakonnas on 29 rahvaraamatukogu. Jõgeva maakonna keskraamatukogu asub 
Põltsamaal, linnaraamatukogusid on 2 (Jõgeva ja Mustvee) ning külaraamatukogusid 2013. 
aasta oktoobri seisuga 26. Maakonnas keskmiselt jääb ühe külaraamatukogu 
teeninduspiirkonda 762 elanikku (lugejaid keskmiselt 260), Eestis keskmisena on see arv 850 
(lugejaid 310). Maakonna linnades tegutsevad munitsipaalasutustena kultuurikeskused ning 
muudes asulates veel 17 kultuuri-, rahva- ja seltsimaja. 

EOK spordiregistri andmetel on Jõgevamaal 51 spordiorganisatsiooni, 2 spordikooli ja 119 
spordirajatist. Linnaliste keskuste kõrval on mitmekesiseid sportimisvõimalusi pakkuv 
tervisekeskus (sh. ujula) veel Kuremaal. Laiema kasutajaskonnaga on veel Linnamäe 
motokrossirada, Koseveski seiklusrada, Sõõru jahilaskerada, Pala suusa- ja rattarajad, Äksi 
motelli tenniseväljakud, Luua Metsanduskooli spordirajatised. EOK treeningrühmad on 
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loodud Jõgeval (saalihoki, kergejõustik), Põltsamaal (maadlus ja kergejõustik) ja Adaveres 
(uisutamine). 

Spordiorganisatsioonid koondavad ca 2,5 tuhandet harrastajat (7% elanikkonnast, Eesti 
keskmine 10%). Maakonnas töötab 50 kategooriaga treenerit. Jõgevamaa Spordiliit Kalju 
liikmeks on 30 spordiklubi jm. organisatsiooni. Loodud on Jõgevamaa spordinõukogu ja 
Jõgevamaa kehalise kasvatuse õpetajate juhatus. Eesti Olümpiakomitee presidendi, 
maavanema, Eesti Koolispordi Liidu esindaja ja teiste asjaomaste isikute poolt allkirjastati 
2005. aastal Jõgevamaa liikumisharrastuse ja tervisespordi kokkulepe aastateks 2005-2010 
edendamaks liikumisharrastust ja tervisesporti Jõgeva maakonnas. Uus kokkulepe sõlmiti 
2014.a aastateks 2014-2016, mis toetab viie spordiala treeninggruppide tegutsemist ning 
võimaldab treenerite töö kompenseerimist.  

 

1.8.6. Sotsiaalteenused ja tervishoid 

Jõgevamaal tegutseb tervishoiuasutusena Sihtasutus Jõgeva Haigla. Asutus osutab 
ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiuteenuseid. Lisaks on maakonnas veel 2 erinevaid 
tervishoiuteenuseid pakkuvat asutust Põltsamaal SA Põltsamaa Tervis ja Mustvees SA 
Mustvee Tervis SA. Maakonnas on 19 perearstinimistut 10 asulas. Suurim perearstinimistu on 
Torma (2527) ja väikseim Puurmani (867) vallas. Enamus nimistutest sisaldavad 1200-2000 
inimest. Hambaraviteenus on kättesaadav Jõgeva linnas (5), Põltsamaa linnas (5), Mustvee 
linnas (4) ning Jõgeva, Tabivere, Puurmani, Palamuse, Torma, Pajusi ja Pala vallas. 

Maakonnas tegutseb 6 üldhooldekodu: SA Jõgeva Haigla, MTÜ Kääpa Hooldekeskus, MTÜ 
Lustivere Hooldekodu, MTÜ Iseseisev Elu Kaarepere Pansionaat, OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus 
Elukaar ja Tabivere Sotsiaalkeskus. Jõgevamaal asub ka riigile kuuluva AS 
Hoolekandeteenused kaks filiaali Võisiku Kodu ja Vägeva Kodu. Hooldekodude kohad on 
üldjuhul kõik täidetud. 

Sotsiaalteenuste osutamisel on olulisel kohal linna- ja vallavalitsuste ametnikud. 
Sotsiaalvaldkonna töötajate arv on omavalitsustes kuni 4. Kaheksas omavalitsusüksuses on 
lastekaitsespetsialist. Noorsootöö eest vastutavaid ametnikke on kokku 8 (ainult kolmel on 
ametinimetuseks noorsootöö spetsialist või noorsootöö töötaja). Ülejäänud omavalitsustes 
vastutavad noorsootöö eest Avatud Noortekeskuste juhid.  

Tervist edendavate organisatsioonide liikumisega on liitunud 10 maakonna lasteaeda, 8 kooli, 
Põltsamaa ja Jõgeva linnad ning SA Jõgeva Haigla ja SA Mustvee Tervis. Koostatud on 
“Jõgeva maakonna hooldusravivõrgu arengukava 2005-2015”, mis on aluseks Jõgeva 
maakonna hooldusravisüsteemi arendamisele aastani 2015. 
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1.9.  Arengueeldused ja kitsaskohad 
 

Arengueeldused ja kitsaskohad valdkondade kaupa põhinevad eelpool toodud hetkeolukorra 
kirjeldusel ning SWOT-analüüsil, mis koostati rühmatööde käigus. 

1.9.1. Asustus ja rahvastik: 

• Maakonda läbivad olulised transpordikoridorid ning Lõuna-Eesti regionaalse keskuse 
Tartu lähedus loovad head eeldused ettevõtluse arenguks ja elanike mobiilsuseks. 

• Põllumaade kõrge viljakus ning mõõdukas parasvöötme kliima on sobiv taime- ja 
loomakasvatuse arenguks. 

• Maakonnas on mitmekesised looduslikud võimalused puhkemajanduse arendamiseks 
ning väärtuslike elamualade laiendamiseks. Takistuseks on looduskaitselised, 
muinsuskaitselised ja teised seadustest tulenevad piirangud.  

• Maapiirkondades on palju hooldamata ja risustatud maastikke ning lagunenud 
hooneid, mis vajavad korrastamist.  

• Rahvaarvu jätkuv vähenemine takistab maakonna majanduse arengut, kahandab 
tööjõuturu võimalusi ja halvendab elukeskkonna kvaliteeti. 

• Võtmeprobleemiks on kujunenud noorte lahkumine maakonnast. Selle üheks 
lahenduseks on noorte parem sidumine kohalike sotsiaalsete võrgustikega ning 
maakondliku ja kohaliku identiteedi tugevdamine.  

• Ääremaalisi paikkondi ohustab demograafiline hääbumine. Maaliste piirkondade 
võimaluseks on kasvavast maakodude ja suvilate rajamise trendist osasaamine.  

• Väiksem rahvaarv tähendab omakorda vähenenud nõudlust sotsiaalse taristu järele, 
mistõttu tuleb leida uusi innovatiivseid lahendusi teenuste tagamiseks 
maapiirkondades. 

• Üheks võimaluseks on „Maale elama“ programmides osalemine või nende 
korraldamine. 

 

1.9.2. Ettevõtlus ja tööhõive: 

• Maakonnas on tugevad põllumajandusettevõtted ja toiduainetetööstus. Suhteliselt 
tugevad on ka metalli- ja puidutööstus. 

• Põllumajandussektoris koondab rohkem kui 30 põllumajandusettevõtte tegevust 
Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, mis võimaldab neil üheskoos 
oma toodangut realiseerida.  

• Probleemiks on lühike tooteahel ja kohaliku tooraine vähene väärindamine: maakonna 
ressursse ei väärindata piisavalt maakonnas (suur osa toorpiimast, elusloomadest ja 
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teraviljast müüakse maakonnast töötlemata välja, mistõttu lisandväärtust maakonda ei 
teki). 

• On olemas positiivseid näiteid ühistegevusest (nt piimandus- ja 
taimekasvatussektoris), kuid arenguruumi ettevõtete koostöö osas on palju. Vajadus on 
ettevõtluse maakonnasiseseks ja maakonna piire ületavaks koostööks ja 
klasterdumiseks. 

• Maakonnas asub Eesti Taimekasvatuse Instituut, mille baasil on võimalik arendada 
välja põllumajandusvaldkonna klaster või kompetentsikeskus. 

• Maakonnas on määratletud sobivad potentsiaalsed ettevõtlusalad, kuid seni ei ole 
ühtegi ala terviklikult välja arendatud. 

• Kutseõpe võimaldab arendada piirkonna ettevõtluspotentsiaali ja piirkondlikku eripära 
toetavaid õppekavasid ja praktikakohti, samuti ümber- ja täiendõpet. 

• Peipsi järv pakub võimalusi koostööks Venemaaga Peipsi kalavarude majandamisel ja 
sadamate kasutamisel. 

• Kohalikel omavalitsustel on piiratud võimalused ettevõtluse arendamiseks, sest riigi 
maksupoliitika ei soosi ettevõtluse toetamist. 

• Ettevõtjate hinnangul napib maakonnas kvalifitseeritud tööjõudu, mistõttu on vajalik 
teha koostööd kutseõppeasutustega ning Eesti Töötukassaga. 

• Maakond on palgataseme poolest juba pikemat aega Eestis viimaste seas. 
Konkurentsivõimelise töötasu saavutamine kindlustab elanike jäämise maakonda.  

• Kõrgema lisandväärtusega toodete valmistamine kohalikust toorainest pakendatud 
kujul (nt talu- ja nišitooted).  

 

1.9.3. Külastuskeskkond: 

• Maakonnas on mitmekesised looduslikud võimalused puhkemajanduse arendamiseks 
(järved, metsad, voored, rabad jne). 

• Peipsi järv omab suurt potentsiaali suvituspiirkonnana ja talvisel ajal 
kalandusturismiks. Takistuseks on avalike supluskohtade puudumine Jõgevamaal 
Peipsi järve ääres. 

• Mustvee ja Omedu sadama valmimine loob eeldusi uuteks arenguteks Peipsi 
piirkonnas.  

• Oluliseks väärtuseks on ka vanausuliste kultuur Peipsi piirkonnas ja selle kultuuri 
edasikandjad.  

• Maakonnas on mitmeid tugevaid külastusobjekte, mis vajaksid terviklikuks 
väljaarendamiseks märkimisväärseid investeeringuid (nt Palamuse O. Lutsu 
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Kihelkonnakoolimuuseum, Elistvere loomapark, Põltsamaa lossikompleks, Kuremaa 
mõisa hooned ja Kuremaa Tervisekeskus).  

• Sünoptiline fakt, et Jõgeval on mõõdetud Eesti madalaim õhutemperatuur (-43,5 ºC), 
pakub võimalusi Jõgeva linna kui külmapealinna maine kujundamisel. 

• Jõgevamaad seostatakse Kalevipoja temaatikaga varasema kohaturunduse tõttu. Seda 
teemat on võimalik jätkuvalt kasutada turismi toodete arendamiseks ja maakonna 
turundamiseks (nt Kalevipoja teemapargi arendus). 

• Maakonnas on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused, mis koondavad 
inimesi üle Eesti (nt Jõgevatreff, Suur Paunvere Väljanäitus ja Laat, Kalevipoja 
uisumaraton, Kalevipoja Kala- ja Veefestival jt). 

• Oluliseks kitsaskohaks on lühike külastuskestvus - maakond jääb Eesti suuremate 
keskuste vahele (Tallinn, Tartu, Jõhvi) ning ööbimiste arv on seetõttu väike. 

• Positiivse arenguna on tekkinud uued tugevad turismivaldkonna eraettevõtted (nt 
Vudila mängumaa, Trofee Jahimaja), kes on avatud koostööle ja arendustegevusele.  

 

1.9.4. Halduskorraldus ja toimepiirkonnad: 

• Jõgevamaa on üks tänapäeva Eesti maakondadest, millel puudub ajalooline 
maakondlik taust. Seetõttu on vaja rohkem tegeleda maakondliku identiteedi ja ühtse 
kuvandi tugevdamisega. 

• Jõgevamaal on välja kujunenud toimepiirkonna keskused Jõgeva ja Põltsamaa linn 
ning tugi-toimepiirkonna keskus Mustvee linn.  

• Maakonna arengu jaoks on oluline toimepiirkonna keskuste ja piirkondade 
omavaheline koostöö. 

• Olulise osa maakonna elanike jaoks on igapäevaseks töörände sihtkohaks Tartu linn, 
mistõttu on oht nende elanike liikumiseks püsivalt Tartusse. 

• Maaliste piirkondade jaoks tuleb lahendada teenuste kättesaadavus 
kogukonnateenuste, transpordi ja IKT lahenduste abil.  

• Maakonnakeskuse Jõgeva kättesaadavus on teatud piirkondadest ühistranspordiga 
kehv, mis suurendab veelgi inimeste liikumist Tartu suunas. 

• Põltsamaa linnas ja vallas asuvad mitmed tugevad ettevõtted ja välja on kujunenud 
korralik haridusvõrk. Linna arengut piirab amortiseerunud tehniline taristu (sild, 
kõnniteed ja tänavad, tänavavalgustus. 

• Mustvee linnal on potentsiaali saada Peipsi järve äärseks peamiseks keskuseks ka 
maakonnast väljaspool, kuid  takistuseks on poliitiline ebastabiilsus. 
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1.9.5. Tehniline taristu, liikuvus ja ühistransport: 

• Maakonda läbivad olulised transpordikoridorid: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt, 
Jõhvi-Tartu-Valga mnt, nn Piibe mnt, rongiliiklus Tallinn-Tartu suunal. 

• Regionaalse toimepiirkonna keskuse Tartu linnaga on ühendus olemas kõikidest 
toimepiirkondadest.  

• Maakonnas toimib elektrooniline kiipkaardipõhine bussipiletisüsteem, kitsaskohaks on 
bussiootepaviljonide puudumine või nende kehv olukord eeskätt maalistes 
piirkondades. 

• Maakonnas teostatud uuringute põhjal on palju jalgsi ja jalgrattaga liiklejaid, mistõttu 
on oluline jalg- ja jalgrattateede võrgustiku väljaarendamine. 

• Bussiliinikilomeetrite arv on piisav, kuid sõitjate vähesuse tõttu tuleb leida alternatiive 
suurte busside käigushoidmisele. 

• Kommertsliinid peatuvad reisijate vähesuse tõttu üha harvemini Tallinn-Tartu-Võru-
Luhamaa mnt äärsete asulate (nt Puurmani alevik, Põltsamaa linn) bussipeatustes. 

• Kõvakatteta teede osakaal on maakonnas endiselt probleemne. Riigipoolne toetus 
kohalike teede korrashoiuks ja investeeringuteks ei ole piisav.  

• Energia- ja soojamajanduses tuleb kasutada rohkem kohalikke taastuvenergia allikaid, 
et vähendada elektri- ja soojusenergiale tehtud kulutusi. 

 

1.9.6. Sotsiaalne taristu, inimvara ja sotsiaalne kapital: 

• Sotsiaalse taristu arendamisel on vajalik omavalitsusüksuste vaheline koostöö, 
kokkulepped objektide paiknemise ja ühise kasutamise osas ning elanike vajadusi 
rahuldavad transpordivõimalused (kõvakattega maanteed, jalg- ja jalgrattateed asulate 
vahel, ühistranspordi liinid). 

• Olulisim väljakutse hariduse valdkonnas on koolivõrgu jätkuv ümberkorraldamine 
vastavalt õpilaste arvu muutumisele. 

• Jõgevamaa Gümnaasiumil puudub õpilaskodu, mistõttu on raskendatud maakonna 
kaugematest piirkondadest pärit laste haridustee jätkamine maakonnas. 

• Vananev elanikkond annab võimaluse tegeleda senisest rohkem hõbemajanduse 
arendamisega. 

• Maakonna elanikest märkimisväärne osa inimesi on madala haridustaseme, 
terviseprobleemide ja suure vaesusriskiga. Tuleb tegeleda nende inimeste sotsiaalse 
tõrjutuse vähendamise ning tööturule kaasamisega. 

• Maakonna arengusse tuleb kaasata rohkem kõrgharidusega spetsialiste. 

• Kõrghariduse omandanud noortele tuleb luua eeldused tagasipöördumiseks maakonda. 
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• Kodanikuühiskonna arenguks tuleb suurendada kodanikuühenduste koostööd, neid 
kaasata ja koolitada ning arendada erinevaid koostöövorme. 

• Kultuuri, spordi ja huvitegevuse arendamisel pööratakse liialt tähelepanu taristule, 
hoonete ja rajatiste ehitamisele-renoveerimisele. Keskenduda tuleb sisulisele 
tegevusele ning tegijate toetamisele vastavalt nende aktiivsusele ja panusele.  

• Kultuuri, spordi ja huvitegevuse arendamist tuleb käsitleda maakondlikult ja/või 
piirkondlikult, et tagada piisava hulga osalejate olemasolu. 

• Maakondliku identiteedi tugevdamiseks on vajalikud kogu maakonda ühendavad 
suurüritused. Toetada ja tugevdada tuleb eelkõige maakondlike organisatsioonide 
tegevust.  
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2. Jõgevamaa arengustrateegia 
 

2.1.  Visioon 2020 
 

Jõgevamaa on ettevõtlikkust, kultuurilugu ja loodust väärtustav hea elukeskkonnaga 
maakond.  

 

2.2.  Strateegilised eesmärgid 
 

2.2.1. Maakonna elanike heaolu kasvab 

 

Mõõdikud ja sihtväärtused: 

• Maakonna keskmine brutopalk võrdluses Eesti keskmise tasemega – iga-aastane 
kasv 

• Riiklikku toimetulekutoetust saavate perede arv – iga-aastane vähenemine 

• Tervena elatud aastate keskmine arv – iga-aastane kasv 

 

2.2.2. Maakonna rahvastik taastoodab ennast jätkusuutlikult 

 

Mõõdikud ja sihtväärtused:   

• elanike arv – üle 30 000 elaniku  

• rändesaldo – stabiilne viimase 3 aasta summas 

• 15.-35. aastaste elanike rändesaldo - stabiilne viimase 3 aasta summas 

• loomulik iive – stabiilne viimase 3 aasta summas 
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2.3.  Valdkondlikud eesmärgid ja tegevussuunad 
 

2.3.1. Halduskorraldus ja toimepiirkonna keskused:  

Eesmärk: Maakonna elanikele on tagatud kvaliteetsete teenuste piisav kättesaadavus. Jõgeva 
maakonnas on kaks tugevat toimepiirkonna keskust Jõgeva ja Põltsamaa linn ning üks tugev 
tugi-toimepiirkonna keskus Mustvee linn. 
 

Tegevussuunad: 

• Toimepiirkonnakeskuste Jõgeva ja Põltsamaa linna ning tugi-toimepiirkonna keskuse 
Mustvee linna arendamine;  

• Soodustada haldusreformi läbiviimist toimepiirkondades; 

• Positsioneerumine Lõuna-Eesti regionaalse toimepiirkonna keskuse Tartu linna 
suhtes. Tartu tuntust ja tugevusi kasutatakse turismi- ja puhkemajanduse turunduses ja 
tootearenduses, ettevõtluse klasterdamisel ja koostöö edendamisel; 

• Mitmetasandilise teeninduskeskuste võrgustiku väljaarendamine; 

• Kohalike omavalitsuste koostöö arendamine haldus- ja teenindusvõimekuse 
parandamisel; 

• Valdkondlike koostööorganisatsioonide loomine teenuste osutamiseks.  

2.3.2. Kultuur ja sport: 

Eesmärgid: Jõgevamaa rikkalik kultuuripärand on hästi hoitud ja eksponeeritud, maakonnas 
on tagatud kultuuritegemise võimalused tublide eestvedajate ning vajalike vahendite ja 
ruumide abil. Jõgevamaalaste elujõud ja elukeskkonna rikkus liikumise ja spordi arendamise 
kaudu. 

Tegevussuunad: 

• Maakonna ajalooliste ja kultuuriväärtuslike hoonete ja paikade ning muuseumite 
restaureerimine, konserveerimine, korrashoid ja loomine, pärimuskultuuriga seotud 
paikade kaardistamine ja ligipääsu tagamine külastajatele; 

• Kultuuriseltside, külaliikumise ja teiste kolmanda sektori organisatsioonide tegevuse 
arendamine ja soodustamine; 

• Traditsiooniliste kultuuriürituste läbiviimise ja uute algatuste toetamine; 

• Vabariiklike ja maakondlike ürituste korraldamine ja nendel osalemine; 

• Kultuurielu eestvedajate toetamine ja nende panuse väärtustamine; 

• Kaasaegsete vahendite ja tehniliselt varustatud  ruumide tagamine; 

• Uute põnevate vaba aja tegevuste arendamine, nende toetamine nii rahaliselt kui ka 
mõtteviisina; 
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• Esindatuse tagamine Eesti kultuuriliikumises; 

• Inimeste liikumis- ja spordialaste hoiakute, teadmiste ja oskuste arendamine ning 
sporditegevuse soodustamine; 

• Liikumispaikade ja –võimaluste loomine ning arendamine, spordiehitiste 
vajaduspõhine planeerimine, rajamine ja haldamine; 

• Liikumise ja sportimise kultuuri ning positiivsete väärtushinnangute kujundamine. 
Spordiorganisatsioonide tegevuse arendamine ja toetamine; 

• Saavutusspordi järelkasvu ettevalmistamine ja tingimuste loomine sportlastele 
tipptulemuste saavutamiseks; 

• Esindatuse tagamine  Eesti spordiliikumises; 

• Vabariiklike ja rahvusvaheliste võistluste ja ürituste korraldamine ja vajaliku taristu 
arendamine. 

2.3.3. Haridus: 

Eesmärk: Jätkusuutlik hariduskeskkond läbi optimaalse haridusvõrgu kujundamise ja 
hariduskvaliteedi tagamise.  

Tegevussuunad: 

• Vajaduspõhise alus- ja põhihariduse tagamine; 

• Jätkusuutlike gümnaasiumite kujundamine;  

• Kutsehariduse tihedam lõimimine üldharidusega; 

• Kutsekoolide (Põltsamaa Ametikooli ja Luua Metsanduskooli) säilitamine; 

• Erivajadustega noortele ja lastele alushariduse, põhihariduse ja kutseõppe 
võimaldamine; 

• Maakonna tulevikuvajadustest lähtuva mitmekesise kutsehariduse tagamine, seejuures 
koostöö ettevõtjatega; 

• Mitmekülgse huvihariduse ja huvitegevuse toetamine ja arendamine; 

• Täiskasvanute ümber- ja täiendõppe võimaluste suurendamine; 

• Haridusasutuste ja ettevõtjate koostöö arendamine. 

2.3.4. Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 

Eesmärk: Jõgevamaa elanikkonnale on tagatud kvaliteetsete tervise- ja heaoluteenuste 
kättesaadavus ja toimetulek. 

Tegevussuunad: 

• Sotsiaalhoolekande teenuste mitmekesistamine ja arendamine ning tugiteenuste ja –
spetsialistide tagamine; 
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• Esmatasandi perearstikeskuste loomine, neis kättesaadavate ja mitmekülgsete teenuste 
tagamine; 

• Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine tööhõives püsimiseks ja 
tööhõivesse naasmiseks ning elukeskkonna kohandamine puuetega inimeste 
vajadustele vastavaks; 

• Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri arendamine ning munitsipaal- ja 
erahoolekandeasutuste võrgu tegevuse soodustamine ja võimaluste arendamine; 

• Kaugtöö- ja eluasemeprogrammi väljatöötamine ja rakendamine; 

• Sotsiaalse ettevõtluse ja kogukonnateenuste arendamine; 

• Tervise- ja heaolukeskuste arendamine Põltsamaal, Jõgeval ja Mustvees; 

• Tervist toetavate valikute kättesaadavuse parendamine, jalg- ja jalgrattateede ja 
terviseradade rajamine;   

• Tervislike eluviiside propageerimine ja tervist edendavate võrgustike laiendamine. 

2.3.5. Tehniline taristu, liikuvus ja ühistransport 

Eesmärk: Elamistingimuste parandamise ja jätkusuutlike tehniliste lahenduste abil on 
Jõgevamaa elanikele tagatud kvaliteetne elukeskkond. Maakonnas toimivad kõigi vajadusi 
arvestavad ühistranspordi lahendused ja muud turvalised liikumisvõimalused.  
 

Tegevussuunad: 

• Soojamajanduse kaasajastamine; 

• Energiasäästlike hoonete osakaalu suurendamine; 

• Ühisvee ja kanalisatsiooni korraldamine; 

• Kiire internetiühenduse väljaarendamine; 

• Kohalike taastuvenergia lahenduste kasutamine energiatootmiseks; 

• Töökindla elektrivõrgu rajamine; 

• Biogaasijaamade ja koostootmisjaamade rajamine; 

• Paindlike ja lõimitud (kohalikke ja maakondlikke liine ning eri transpordiliike 
siduvate) ühistranspordi lahenduste loomine; 

• Bussiliikluses busside suuruse vastavusse viimine sõitjate arvuga;  

• Jalg- ja jalgrattateede võrgustiku väljaarendamine maakonnas; 

• Kaasaegse tehnoloogiaga varustatud ilmastikukindlate bussiootepaviljonide rajamine; 

• Kõnniteede- ja tänavatevõrgu ning valgustuse korrastamine asulates; 

• Enamkasutatavatele kruusateedele kõvakatete ehitamine; 

• Kogukonnateenuste (nt lumetõrje, teehooldus, tuletõrje, transport) väljaarendamise 
toetamine. 
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2.3.6. Ettevõtlus ja tööhõive 

Eesmärk: Konkurentsivõimelised ettevõtted ja ettevõtlust toetav keskkond. Maakonna 
inimressurss on tööturul ja majanduses efektiivselt kasutatud. 

Tegevussuunad: 

• Ettevõtlusalade arendamine maakonnas; 

• Ettevõtjate vahelise koostöö ja ühisturunduse toetamine (kalandus, metsandus jt); 

• Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete loomise toetamine; 

• Maapiirkonna ettevõtjate toodangu väärindamine läbi tootearenduse ja turunduse, 
tarneahela pikendamine nt ühistulise piimatööstuse loomine; 

• Kohaliku toidu ja tooraine väärtustamine, nt kohaliku toidu kasutamine koolides ja 
toitlustusettevõtetes; 

• Teadusasutus Eesti Taimekasvatuse Instituudi baasil põllumajandusvaldkonna 
kompetentsikeskuse ja/või põllumajandusklastri väljaarendamine; 

• Luua Metsanduskooli baasil metsandusvaldkonna kompetentsikeskuse ja/või klastri 
loomine; 

• Loomeinkubaatori rajamine Jõgeva linna, mis pakuks  alustavale ettevõtjale 
inkubatsiooniteenust ning õppivale noorele ettevõtlike ideede rakendamist; 

• Elanike teadlikkuse tõstmine kohalikest ettevõtetest, kohaturundus ettevõtluse ja 
tööhõive seisukohalt; 

• Tööturult eemal olevatele inimestele võimetekohaste töövõimaluste loomine ja 
selliselt nende tööjõuga (taas)liitmine; 

• Täiskasvanute ümber- ja täiendõppe võimaluste suurendamine; 

• Hõbemajanduse arendamine; 

• Ettevõtlusteadlikkuse suurendamine ja ettevõtlusalaste algatuste toetamine; 

• Peipsi järve looduslike võimaluste ärakasutamiseks kalanduse, köögiviljakasvatuse ja 
puhkemajanduse ettevõtluse arendamine ja ühistulise tegevuse toetamine; 

• Väikesadamate väljaarendamine. 

2.3.7. Külastuskeskkond 

Eesmärk: Atraktiivne külastuskeskkond ning seda toetav maakonna positiivne maine Eestis. 

Tegevussuunad: 

• Vooremaa puhkemajanduspiirkonna arendamine - Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakooli-
muuseum, Elistvere loomapark, Vudila mängumaa, Kalevipoja Koda, Kuremaa mõis ja 
Tervisekeskus; 
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• Põltsamaa ümbruse turismi- ja puhkemajanduspotentsiaali arendamine – Põltsamaa 
lossikompleks, Puurmani loss, Kamari veesuusakeskus, Kuningamäe 
aktiivspordikeskus; 

• Peipsi järve potentsiaali ärakasutamine puhkemajanduses – järve äärde avalike 
supluskohtade rajamine, vanausuliste kultuuripärandi eksponeerimine, Peipsimaa kui 
sihtkoha ühine turundamine koostöös teiste maakondadega; 

• Jõgeva linna kui Eesti külmapealinna turundamine – jääspordikeskuse rajamine ja 
jäärspordialade toetamine; 

• Uute atraktiivsete külastusobjektide loomine, nt Mustvee SPA, Laiuse mägi, 
konverentsikeskus; 

• Koostöövõrgustike loomine ja tugevdamine – Via Hanseatica, Vooremaa geopark, 
Peipsimaa, Elu kahe maailma piiril, Piibe maantee, Vooremaa vägevad; 

• Kvaliteetsete ja professionaalsete sündmuste ja tegevuste pakkumine maakonnas, sh nii 
traditsiooniliste sündmuste kui uute atraktiivsete ürituste algatamine; 

• Puhkealade võrgustiku väljaarendamine; 

• Turismiturunduse ja -tootearenduse maakondlik koordineerimine; 

• Turismiinfo jagamise korraldamine maakondliku turismiinfokeskuse kaudu; 

• Lõuna-Eesti regionaalsete katusorganisatsioonide kaudu välisturistidele suunatud 
turundustegevuste elluviimine;  

• Toitlustus- ja majutuskohtade arendamine; 

• Kalevipoja temaatika kasutamine Jõgevamaa ürituste, kohtade ja objektide turunduses 
ning tootearenduses; 

• Kohaturunduse alase võimekuse tõstmine ja rakendamine ning piirkondade eripärade 
väljatoomine. 

2.3.8. Kodanikuühiskond:  

Eesmärk: Tegutsemisvõimekad elujõulised kodanikuühendused ja aktiivsed maakonna 
elanikud. 

Tegevussuunad: 

• Kogukondade ühistegevuse ja koostöö toetamine, sh noorte kaasamine kogukonna 
tegemistesse; 

• Erinevaid tegevusi/teenuseid erinevas eas elanikele pakkuvate kogukonnakeskuste 
väljaarendamine; 

• Piirkondlike vajaduste väljaselgitamine ja kolme sektori koostöö rakendamine teenuste 
osutamiseks; 

• Ühenduste poolt osutatavate teenuste ja sotsiaalse ettevõtluse toetamine kohalike 
omavalitsuste poolt; 

• Ühenduste koolitamine, juhendamine ja toetamine; 

• Kodanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustusprotsessi; 

• Koostöö soodustamine piirkondlike/valdkondlike ühenduste ning 
omavalitsuste/riigiasutuste vahel. 
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Joonis 44. Jõgevamaa arengustrateegia seosed

Visioon 2020 

Jõgevamaa on ettevõtlikkust, 
kultuurilugu ja loodust väärtustav hea 

elukeskkonnaga maakond. 

 

Valdkondlikud eesmärgid: 
• Maakonna elanikele on tagatud kvaliteetsete 

teenuste piisav kättesaadavus.  
• Jõgeva maakonnas on kaks tugevat toimepiirkonna 

keskust Jõgeva ja Põltsamaa linn ning üks tugev 
tugi-toimepiirkonna keskus Mustvee linn. 

• Jõgevamaa rikkalik kultuuripärand on hästi hoitud 
ja eksponeeritud, maakonnas on tagatud 
kultuuritegemise võimalused tublide eestvedajate 
ning vajalike vahendite ja ruumide abil. 

• Jõgevamaalaste elujõud ja elukeskkonna rikkus 
liikumise ja spordi arendamise kaudu. 

• Jätkusuutlik hariduskeskkond läbi optimaalse 
haridusvõrgu kujundamise ja hariduskvaliteedi 
tagamise.  

• Jõgevamaa elanikkonnale on tagatud kvaliteetsete 
tervise- ja heaoluteenuste kättesaadavus ja 
toimetulek. 

• Elamistingimuste parandamise ja jätkusuutlike 
tehniliste lahenduste abil on Jõgevamaa elanikele 
tagatud kvaliteetne elukeskkond. 

• Maakonnas toimivad kõigi vajadusi arvestavad 
ühistranspordi lahendused ja muud turvalised 
liikumisvõimalused. 

• Konkurentsivõimelised ettevõtted ja ettevõtlust 
toetav keskkond.  

• Maakonna inimressurss on tööturul ja majanduses 
efektiivselt kasutatud. 

• Atraktiivne külastuskeskkond ning seda toetav 
maakonna positiivne maine Eestis. 

• Tegutsemisvõimekad elujõulised 
kodanikuühendused ja aktiivsed maakonna 
elanikud. 

 
Tegevuskava 

Strateegilised tegevussuunad: 
1. Halduskorraldus ja toimepiirkonna 

keskused 
2. Kultuur ja sport 
3. Haridus 
4. Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 
5. Tehniline taristu, liikuvus ja 

ühistransport 
6. Ettevõtlus ja tööhõive 
7. Külastuskeskkond 
8. Kodanikuühiskond 

 

Strateegilised eesmärgid: 

1. Maakonna elanike heaolu kasvab 
2. Maakonna rahvastik taastoodab 

ennast jätkusuutlikult 

Arengustrateegia seire 
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3. Arengustrateegia seire 
 

Jõgevamaa arengustrateegia seire koosneb kahest osast – strateegiliste eesmärkide saavutamise seire 
ning tegevuskava elluviimise seire. Mõlema seire eestvedajaks on Jõgeva Maavalitsus. SA 
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus teostab esmast hindamist ning koostab esialgsed iga-
aastased seireraportid. Seejärel toimub raportite arutelu Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 
laiendatud koosolekul, kus osalevad ka Jõgeva Maavalitsuse ja JAEKi esindajad. Seireraportid 
kinnitab pärast koosoleku heakskiitu maavanem.  

Strateegiliste eesmärkide saavutamise seires võetakse aluseks strateegias määratletud mõõdikud ja 
sihtväärtused. Sihtväärtuste ja tegeliku arengutaseme võrdlemiseks kogutakse iga mõõdiku jaoks 
vajalikud andmed ja koostatakse aegread. Andmeallikateks on riiklik statistika ja riiklikud registrid. 
Kvantitatiivset võrdlust täiendab hinnanguline pool – raportis kirjutatakse, kas eesmärk on 
saavutatud, ja kui mitte, siis kuivõrd oluline on mahajäämus eesmärgi saavutamisest. Samuti antakse 
sellisel juhul iga eesmärgi kohta selgitus, miks eesmärki ei ole saavutatud, ning tehakse ettepanekud 
tegevuskava täiendamiseks.  

Tegevuskava elluviimise seires hinnatakse perioodiliselt - kord aastas - kas tegevus on ellu viidud 
(sh. iga-aastaste, püsivate tegevuste korral), on alustatud elluviimist või ei ole tegevuse elluviimist 
alustatud. Elluviidud tegevuse puhul kirjeldatakse lühidalt olulist kasu, mis elluviimisel saavutati, 
esinemisel ka puudujääke või altminekuid. Tegevuste puhul, millega ei ole alustatud, antakse 
põhjendus ja prognoos, millal alustatakse ja mis on selle eeldused. Vajadusel tehakse järeldus, otsus 
tegevuse eemaldamiseks tegevuskavast – kuna on teostatud või kuna ei peeta enam vajalikuks või 
võimalikuks. Tegevuste esmase hindamise viivad läbi tegevuse eestvedajad. Hindamist koordineerib 
JAEK, kes vajadusel juhendab hindajaid, palub täpsustusi ning koondab tulemused. 
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