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Jõgeval

20.10.2017

Koalitsioonilepingu osapooled
Eesti Keskerakond (8)
Eesti Reformierakond (6)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (2)
Koalitsioonileping (edaspidi leping) lähtub ühinemislepingust, nimetatud erakondade
valimisplatvormides esitatud programmilistest seisukohtadest Jõgeva vallavolikogu valimistel 2017.
aastal ning peab silmas Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla arengukavades
kirjeldatud arengusuundi.
Lepingu sisuks on Jõgeva valla kodanike heaolule suunatud seadusliku võimu teostamise viisid.
Lepingus kokkulepitud tegevuste ellu viimise tulemusel on Jõgeva vald tasakaalustatud arenguga
tugeva keskuse ja tagamaaga omavalitsus, kus tegutsetakse süsteemselt omavalitsuse
konkurentsivõime tugevdamise ja atraktiivsuse suurendamise eesmärgil piirkondlike
arengupotentsiaalide rakendamise ja vallaelanike heaolu kasvuks eelduste loomise kaudu.
Valitseme ausalt ja läbipaistvalt ning oleme kõigile avatud koostööks. Peame kinni konservatiivsest ja
tasakaalus eelarvepoliitikast. Maakonnakeskuse kohaliku omavalitsusena peame oluliseks piirkondlike
ja ülemaakonnaliste teenuste ja partnerlussuhete arendamist teiste omavalitsustega.
Koalitsioonileping on sõlmitud Jõgeva valla strateegiliste arengueesmärkide saavutamiseks.
Juhtimine ja kaasamine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seisame valla ühtse ja tasakaalustatud arengu eest;
Suurendame e-keskkonnas osutatavate avalike teenuste mahtu ja parandame kvaliteeti;
Toetame kaugtöö võimaluste loomist valla eri piirkondades;
Aktiveerime koostööd sõprusomavalitsustega Jõgeva valla arengu toetamiseks;
Alustame koheselt Jõgeva suurvalla maine kujundamisega;
Toetame kogukonnakogude toimimist ühinemispiirkonnas – Jõgeva linn, Torma vald, Jõgeva vald,
Palamuse vald, Puurmani ja Pajusi valla liituvad külad;
Aktiveerime kriisikomisjoni töö. Käivitame ööpäevaringse valvetelefoni erakorralistest
probleemidest teavitamiseks Jõgeva vallas;
Jätkame kaasava eelarve praktikat;
Kaasame otsustusprotsessi huvigruppe ja eriala spetsialiste;

Elukeskkond
1.
2.

Viime lõpule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise;
Loome ühise ja tugeva kommunaalettevõtte pakkumaks kõigile vallaelanikele kvaliteetset ja
kättesaadava hinnaga teenust;

3.
4.
5.

Loome munitsipaaleluaseme fondi Jõgeva vallas, osaleme võimalusel riiklikes programmides;
Aitame kaasa elamumajanduse kaasajastamisele;
Soodustame mahajäetud ja ohtlike hoonete lammutamist või kasutusse võtmist ning nende
ümbruse heakorrastamist;
6. Jätkame Hajaasustuse programmi rakendamist. Toetame küttekollete renoveerimist ja
vingugaasiandurite soetamist eakatele, erivajadustega inimestele ja paljulapselistele peredele;
7. Rakendame valla hoonetel energiasäästumeetmeid. Selgitame välja valla arengu tagamiseks
vajalik vara, otsustame mittevajaliku vara kasutuse;
8. Uuendame ja rajame mängu- ja spordiväljakuid;
9. Toetame päästekomandode jätkamist ja loomist. Toetame politsei rattapatrulli tegutsemist.
Kaalume munitsipaalpolitsei loomist;
10. Aitame kaasa kiire internetiühenduse loomisele;
11. Tegutseme poollooduslike ja looduslike veekogude säilitamise ja hoidmise nimel;
12. Viime läbi heakorrakonkursi ja jõulukaunistuste konkursi;
Majandus-arendus
1.
2.
3.
4.
5.

Tegutsetakse aktiivselt riigi regionaalarengu programmide ja Euroopa Liidu struktuurifondide
vahendite kaasamisel Jõgeva valla elukeskkonna arendamiseks;
Toetatakse kohaliku tooraine väärindamist ja väiketootjate koostöövõrgustikke ning
kogukonnateenuste arendamist;
Arendame taristu ettevõtluse vajadustest lähtuvalt;
Kutsume ellu noorte ettevõtluskonkursi;
Soodustame ettevõtlust turismiobjektide arendamisel;

Transport ja teed
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Võtame eesmärgiks kõigi Jõgeva valla teede muutmise tolmuvabaks;
Kergliiklusteede rajamine ja ühendamine turvalise liiklemise ja tervisespordi edendamise
eesmärgil;
Korraldatakse valla suurimate asulate ühistransport elukeskkonna vajadustele vastavaks –
integreeritud transport rongi- ja bussiteenuse tarbimiseks teenuskeskustes. Tasuta
bussitranspordi juurutamine;
Korrastame ja valgustame valla bussiootekojad;
Märgistatakse ülekäigurajad avalikus kasutuses olevate asutuste juures;
Kaasajastame kogu valla tänavavalgustuse;

Haridus, noorsootöö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Säilitame kodulähedased koolid!
Ehitame valmis Jõgeva Põhikooli ja toetame investeeringuid koolide ja lasteaedade
korrastamiseks;
Ühtlustame lasteaia osalustasud. Tasuta lasteaiasöök kõigile valla lastele;
Alustame õpilaskodu rajamise osas läbirääkimisi riigi ja teiste omavalitsustega;
Toetame noorte huviharidust, huvitegevust ja noortekeskuseid;
Lasteaiaõpetajate palgatõus seotakse õpetaja palga miinimummääraga;
Võõrkeeleõpe juba lasteaeda;
Ööpäevane ja nädalavahetuse rühm lasteaias lastele, kelle emad- isad töötavad graafiku alusel;

9.
10.
11.
12.
13.

Kõigile gümnaasiumiõpilastele valla poolt tasuta sõiduõpe ja juhieksam;
Jätkame ja juurutame hommikupudru programmi;
Ehitame Jõgeva Põhikooli juurde spordihoone, parandame haridusasutustes sportimisvõimalusi;
Laiendame valla spordikooli tegevust;
Valla stipendiumid edukatele gümnaasiumiõpilastele, kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele;

Kultuur ja sport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toetame kultuuri-, spordisündmusi ja traditsioone;
Renoveerime ja arendame kultuuri- ja spordihooneid;
Säilitame külaraamatukogude võrgustiku;
Jätkame toetuste maksmist kultuuri- ja spordivaldkonna MTÜ-dele ja sihtasutustele ning tagame
konkurentsivõimelise töötasu treeneritele ja juhendajatele;
Toetame külaplatside kasutuselevõtmist ja välja arendamist;
Aitame kaasa nutirevolutsioonile – põlvkondade lõimumine, noored õpetavad nutiseadmete ja
digimaailma kasutamist;
Tagame elanikele valla spordi- ja kultuuriüritustel osalemiseks bussitranspordi;
Käivitame programmi – Kuremaa- Jõgeva valla suvepealinn, Palamuse- Jõgeva valla sügispealinn,
Jõgeva- Jõgeva valla talvepealinn ja Torma- Jõgeva valla kevadpealinn.

Sotsiaalne kaitse ja terviseedendus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tagame elanike vajadustele vastavate sotsiaalteenuste kättesaadavuse kõikides piirkondades;
Rajame Jõgeva Haigla baasil Tervisekeskuse, tagame tervishoiuteenuse kõigis piirkondades;
Arendame sotsiaaltransporti;
Tõstame elanike teadlikust tervislike eluviiside edendamise kaudu;
Toetame valla eakaid hooldekodu kohamaksu tasumisel;
Jätkame sünnitoetuste, ranitsatoetuste ja matusetoetuste maksmist;
Tasume vallaelanikele õendushooldusabi teenuse kasutamisel Jõgeva Haiglas nende omaosaluse
osa;
8. Mitmekesistame valla hooldekodude teenuseid ja rakendame tegevusse eakate ja puudega
inimeste päevahoiu, arendame toetatud elamise teenust;
9. Väärtustame omastehooldust ja asendushooldust, selleks arendame edasi pakutavaid
tugiteenuseid arvestades hoolduskohustuse raskust ja siduvust;
10. Toetame Tšernobõli veteranide hambaravi;
11. Parandame Siimusti lastekodu Metsatareke elamistingimusi;
12. Toetame sotsiaalvaldkonna MTÜ-sid;

Kokkuleppe allkirjastavad koalitsiooni kõik liikmed ja asendusliikmed:
Eesti Keskerakond

Eesti Reformierakond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
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