ISTUNGI PROTOKOLL
Jõgeva Vallavalitsuse saal, Piiri tn 4

22. november 2018 nr 16

Istung algas kell 14.00
lõppes kell 17.42
Istungit juhatas volikogu esimees Raivo Meitus.
Protokollis volikogu kantselei juhataja Maire Kasvandik.
Istungil osales 26 volikogu liiget: Ain Aru, Andrei Fedossovski, Voldemar Ilves, Girt Kaarepere,
Margus Kask, Enn Kivi, Enn Kurg, Mihkel Kübar, Väino Ling, Tiit Lääne, Raivo Meitus, Hardi
Perk, Peep Põdder, Priit Põdra, Raivo Põldaru, Heli Raevald, Terje Rudissaar, Marek Saksing,
Marko Saksing, Raul Soodla, Tiina Teppan, Jaano Terras, Mai Treial, Matti Tsahkna, Kristian
Vaarpuu, Ahto Vili.
Puudus: Aivar Kokk.
Marek Saksing saabus istungile kell 16.10.
Istungile kutsutud osalejad: vallavanem Aare Olgo, abivallavanemad Mati Kepp ja Arvo Sakjas,
vallavalitsuse liikmed Vello Lukk ja Urmas Astel, vallasekretär Egle Lääne, arenduse
peaspetsialist Erki Teder, arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd, arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim, sporditöö peaspetsialist Kaido Alev,
väärteomenetleja Ivo Ploom, finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn, volikogu kantselei juhataja Maire
Kasvandik, volikogu kantselei spetsialist Merle Meitus, avalike suhete spetsialist Riina Mägi, ITspetsialist Veigo Mandre.
Osalesid: Vooremaa ajakirjanikud Kerttu-Kadi Vanamb ja Deivi Suiste.
Jüri Koppel palus sõna ja andis üle Kuremaa aleviku elanike protestikirja.
Margus Kask tegi ettepaneku tõsta üheksas päevakorrapunkt teiseks punktiks.
(poolt 23, vastu 0, erapooletuid 2)
Kinnitati istungi päevakord (poolt 25):
1. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028“ teine
lugemine. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028
vastuvõtmine“.
2. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018-2022“.
3. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Spordi toetamise korra muutmine“.
4. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks
rekonstrueerimise projekti omaosaluse katmine“.
5. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva Vallavalitsusele loa andmine isikliku
kasutusõiguse seadmiseks“.
6. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja
toimepidevuse nõuded“.

7. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.
8. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla koerteregistri põhimäärus“.
9. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras.“
10. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve“.
11. Mitmesugust, informatsioonid:
11.1. Informatsioon järgmise istungi toimumise ajast ja päevakorrast.
Marko Saksing lahkus istungilt pärast päevakorra kinnitamist.
1. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028“
teine lugemine. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla arengukava aastateks
2018-2028 vastuvõtmine“.
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandja: arengu- ja reformikomisjoni esimees Andrei Fedossovski.
Küsimusi esitasid: Terje Rudissaar, Mihkel Kübar, Raivo Põldaru.
Sõna võtsid: Mihkel Kübar, Terje Rudissaar
Repliik: Terje Rudissaar, Mihkel Kübar.
Lõppsõna: IRL-i fraktsiooni esindaja Mihkel Kübar, Heli Raevald, Reformierakonna fraktsiooni
esindaja Margus Kask, Raivo Põldaru.
Lõppsõna: Triin Pärsim.
Hääletati Terje Rudissaare muudatusettepanekuid:
1) muuta punkti 2.9.3 ja sõnastada alljärgnevalt: Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenuseid
pakuvad Jõgeva vallas AS Emajõe Veevärk, OÜ Jõgeva Veevärk, AS Kuremaa Enveko, OÜ
Torma Soojus.
(poolt 24)
2) muuta punkti 2.9.3 teist lauset ja sõnastada alljärgnevalt: „Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga
on varustatud Jõgeva linn, osaliselt Jõgeva, Kaarepere, Kantküla, Kassinurme, Kuremaa, Kurista,
Kärde, Laiuse, Laiusevälja, Luua, Nava, Painküla, Palamuse, Pikkjärve, Raaduvere, Rääbise,
Sadala, Saduküla, Siimusti, Torma, Tõikvere, Vaiatu, Vaimastvere, Vilina, Võduvere, Võikvere,
Õuna külad ja alevikud. Kärde, Painküla, ja Vilina külades on välja arendatud vaid ühisveevärk.
Ellakvere ja Võikvere külade veevärgiga opereerivad kohalikud elanikud ise, mistõttu ei saa
lugeda antud külade ühisveevärke valla ÜVK osaks. Kudina külas kuulub pumbajaam Aivar
Rudissaarele, kes tegeleb vee müügiga. Kuna vald on varasemalt ühekordsete toetustega
toetanud antud asulate veevärkide uuendamisi, siis informatiivsuse mõttes on kirjeldatud Kudina,
Ellakvere ja Võikvere külade veevärgisüsteeme.“
(poolt 15, vastu 2, erapooletuid 7)
3) katkestada Jõgeva valla arengukava 2018–2028 teine lugemine, parandada vastavalt esitatud
ja heaks kiidetud parandusettepanekutele esitatud info ja menetleda antud määrust järgmisel
korralisel volikogu istungil.
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 1)
Samasisulise ettepaneku esitas ka Mihkel Kübar.
Hääletati muudatusettepanekuid, mille osas vallavalitsus ja juhtivkomisjon olid erineval
seisukohal:

1) vallavalitsuse ruumide rekonstrueerimine - Lisada vallavolikogu ruumide rekonstrueerimine
Suur tänav 5;
(poolt 10, vastu 11, erapooletu 3)
2) tegevuskavas „Juhtimine ja rahvusvahelised suhted“ tegevuste alt välja jätta „Valla kodulehe
arendamine“
(poolt 22, vastu 1, erapooletu 1)
3) Valla avalike spordi- ja mänguväljakute haldamise ülevallaline koordineerimine.
(poolt 21, vastu 1, erapooletu 1)
4) programm suve-, sügis-, talve- ja kevadkeskuse elluviimiseks 12 tuh aastas
(poolt 13, vastu 11)
5) Treenerite kutsekvalifikatsiooni uuendamise ja taseme tõstmise toetamine.
(poolt 22, vastu 0, erapooletu 2)
6) Tartu – Jõgeva kergliiklustee ehitamine
(poolt 18, vastu 4, erapooletu 1)
7) Olulise info edasi andmine ametnikele, volikogu liikmetele ja valla elanikele.
(poolt 23, vastu 0, erapooletu 1)
8) Jõgeva aleviku staadioni läheduses on ujumisala ja see on vaja korrastada ujumise ja
puhkealaks
(poolt 24)
9) Arengukava tegevuskavas toodud ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks ette nähtud vahendid aastateks 2018–2021. a 700 000.- aastas pole ilmselgelt
piisavad. Ettepanek: viia maksumus vastavusse Palamuse ÜVK kavaga. Luua 1 112 000.-,
Pikkjärve 399 000.(poolt 8, vastu 14, erapooletu 1)
10) Gümnaasiumi staadioni renoveerimine 810 000.- Ettepanek- muuta summat, arengukavasse
praegu jääks 600 000.
(poolt 6, vastu 16, erapooletu 2)
11) Lisada 2.5.2 üldhariduses teema lõppu alljärgnev lause: „muret teeb õpilaste vähenemine ja
õpetajate ea tõus.“
(poolt 22, vastu 1, erapooletu 1)
12) Muuta alapeatüki 2.8.2 viimane lõige ja sõnastada alljärgnevalt: „Ettevõtluspiirkondade
etapiline, ettevõtjate vajadustele vastav arendamine kaasaegse taristuga aladeks on Jõgeva valla
üheks prioriteediks.“
(poolt 24)
13) Lisada alapeatüki 4.2.1 enne eesmärke alljärgnev tekst, mis aitab mõista, mida soovitakse
saavutada: „Juhtimisse on kaasatud kogukond läbi kogukonnakogu ning rahvusvahelised suhted
rikastavad Jõgeva valla võimalusi osaleda Euroopa Liidu poolt finantseeritud arendusprojektides.
Saavutatud on valla järjepidev ja jätkusuutlik areng ja valla juhtimine on läbipaistev, mis tagab
kõrge haldussuutlikkuse.“

(poolt 24)
O t s u s t a t i:
1.1 vastu võtta määrus nr 53 „Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine“ koos
muudatusettepanekutega.
(poolt 14, vastu 9, erapooletu 1)
2. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018-2022“.
Ettekandjad: vallavanem, Aare Olgo, finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn,
kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
Istungilt lahkus Andrei Fedossovski kell 15.25.
Küsimuse esitas: Terje Rudissaar.
Sõna võttis: Terje Rudissaar.
Repliik: Terje Rudissaar, Peep Põdder.
Lõppsõna: vallavanem Aare Olgo.
Hääletati Terje Rudissaare muudatusettepanekuid:
1) muuta lk 9 tekstilises osas "Põhitegevuse tuludena“ tulumaksu info ja lisada alljärgnev tekst:
„Eesti kohalike omavalitsuste üldiseks probleemiks on väike finantsautonoomia. Kohalikud
omavalitsused saavad mõjutada vaid 17% oma tuludest, 83% otsustatakse keskvalitsuse tasandil.
Residendist füüsiliste isikute maksustatavast tulust (arvestamata tulumaksuseaduse 4. peatükis
sätestatud mahaarvamisi) laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 2018.
a 11,86%, 2019. a 11,9% ja edasi 11,93%.“
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)
2) muuta leheküljel 9 tekstilises osas „Põhitegevuse tuludena“ ja lisada tulud kaupade ja teenuste
müügist tekstiline info, milles tuuakse vallavalitsuse poolt välja põhimõtted lasteaia kohamaksu
osas, õpivahendite summade osas nelja aasta perspektiivis. Samuti vallavalitsuse nägemus
kultuuri ja spordi omatulu suurendamise võimaluste osas.
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)
3) muuta lk 9 tekstilises osas "Põhitegevuse tuludena“ ja lisada kohalike alljärgnev tekst:
„Muud maksutulud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud on füüsilise
isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate
sulgemise maks. Kohalike maksude laekumist reguleerib kohalike maksude seadus, riiklike
maksude laekumist reguleerib maksukorralduse seadus. Kohalike maksude tuluks on 2019. aastal
planeeritud 1,7 tuh eurot, mis on 0,02% maksutuludest ning mis on võrreldes 2018 aastaga 0,3
tuhat eurot madalam. Kohalike maksude seadus näeb ette lisaks reklaamimaksule ning teede ja
tänavate sulgemise maksule veel neli võimalikku kohalikku maksu: parkimismaks,
mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks. Uusi kohalikke makse vaadeldaval
perioodil ei kehtestata."
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)
4) lisada lk 9 tekstilises osa „Põhitegevuse kuludena“ juurde info, milles tuuakse vallavalitsuse
poolt välja põhimõtted antavate toetuste kasvust 2019. aasta tõusu põhimõtete osas.
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)
5) lisada lehekülg 9 tekstilises osa „Põhitegevuse kuludena“ juurde info, milles tuuakse
vallavalitsuse poolt välja põhimõtted rakendatavate personalikulude tõusu osas.
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)

6) lisada lehekülg 9 „Põhitegevuse kuludena“ tabel, milles lisada vallavalitsuse poolt info,
missuguste koolide/lasteaedade (v.a Jõgeva PK) majanduskuludeks ja/või
remondiks/investeeringuks ja mis aastateks on majanduskulude planeeritud.
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)
7) muuta tabelis leheküljel 10 sõnastust „sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kas
„ ning alates 2018 sõlmitud üürimakse“
(poolt 8, vastu 14, erapooletu 0)
8) lisada leheküljele 11 „Investeeringute kavandamine“ tekstiline info alljärgneva
„2019 aastal on plaanis alustada Jõgeva Põhikooli spordikompleksi ehitusega. Jõgeva
vallavalitsus otsib erinevaid rahastamise võimalusi, sealhulgas vajadusel kaasab ettevõtjaid või
leiab võimalusi läbi konsolideerimisgrupi siseste laenude andmise. Kuna investeeringute
teostamine eeldab ka välisrahastamist olulises mahus, siis on tähtis suurendada Jõgeva valla
võimekust koostada projektitaotlusi ja neid edukalt kaitsta. Jõgeva valla jätkusuutlikkuse
tagamiseks on oluline teha rahalisi toetusi tegevuskulude katmisse. Seejuures sõltub vahendite
eraldamine suuresti ennekõike valla enda eelarvelistest vahenditest ja võimekusest rahavoogusid
juhtida. Kavandatu elluviimine eeldab mõistagi väga erinevate partneritega tõhusat koostööd.
Jõgeva Vallavalitsus on haldusreformi tulemusena ühinenud Jõgeva linna, Jõgeva valla,
Palamuse valla ja Torma vallaga ning ühinemislepingu lisas 4 on sätestatud 2017-2021 aasta
investeeringute kava. Vastavalt kavale on valminud 2018 aastal Palamuse lasteaed, ehitusjärgus
on Jõgeva Põhikool ja Torma erihoolekandeasutus. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenus on
koondatud osaühing Jõgeva Veevärgi alla (v.a Palamuse piirkond) Arendatakse vee- ja
kanalisatsioonitaristut piirkondades lähtuvalt ühinemislepingu lisas 3 toodud investeeringute
kavast ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavadest. Samuti on käivitatud
kommunaalteenuste üleviimine osaühing Kuremaa Eneveko alla ning seoses sellega on volikogu
poolt vastu võetud otsus Palamuse Vallavara tegevuse lõpetamise osas 31.detsember 2018.
Koordineeritakse ja korrastatakse jäätmejaamade/ kogumispunktide tegevust. Vallavalitsus otsib
nelja aasta perspektiivis võimalusi kergliiklusteede arendamiseks ülevallaliselt ning korrastamist
vajavad koolide hooned ning staadionid ja õuealad lähtuvalt ühinemislepingu lisas 3 toodud
investeeringute kavast. Mida ja millal haridusasutustes planeeritakse selgub täpsemalt pärast
haridusasutuste analüüsi läbiviimist 2019 aastal“.
(poolt 7, vastu 14, erapooletu 1)
9) muuta lk 14 „Tundlikkuse analüüs“ ning lisada vallavalitsuse poolt info Jõgeva valla
maksumaksjate trendi kohta.
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)
10) lisada „Sõltuvate üksuste ülevaade“ infosse alljärgnev info: „Jõgeva valla sõltuvaks üksuseks
on Kuremaa Enveko AS (registrikood 10320390). 2017 aasta käive oli majandusaruande järgi
831 903 eurot ja bilansimaht 7 570 421 eurot. Munitsipaalomandisse kuuluvate elamute ja
korterite haldamine on haldamislepinguga antud aktsiaseltsile Kuremaa Enveko, samuti
mustkattega ja pinnatud kruusateede korrashoidu teostab lepingu alusel sama ettevõte. 2018
aastal on Jõgeva vallavolikogu poolt kinnitatud aktsiaseltsi Kuremaa Enveko reorganiseerimine
osaühinguks“.
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)
11) katkestada Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018–2022 lugemine, lisada parandusettepanekutes
viidatud info ja menetleda antud määrust järgmisel korralisel volikogu istungil.
(poolt 9, vastu 14, erapooletu 0)
O t s u s t a t i:
2.1 vastu võtta määrus nr 54 „Jõgeva valla eelarvestrateegia 2018-2022“.
(poolt 14, vastu 7, erapooletu 2)

Vaheaeg 15.57–16.10.
Istungile saabus Marek Saksing kell 16.10.
Istungilt lahkus Tiina Teppan kell 15.57.
3. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Spordi toetamise korra muutmine“.
Ettekandjad: abivallavanem Arvo Sakjas, sporditöö peaspetsialist Kaido Alev,
kaasettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Marek Saksing.
Küsimusi esitasid: Raivo Põldaru, Terje Rudissaar, Raul Soodla, Priit Põdra, Margus Kask,
Mihkel Kübar.
Repliik: Priit Põdra.
Lõppsõna: sporditöö peaspetsialist Kaido Alev.
Istungilt lahkus Raivo Põldaru kell 16.21.
Hääletati kultuuri- ja spordikomisjoni muudatusettepanekut.
„lisada § 9 lõikesse 11 teine lause sõnastuses „Spordiürituste läbiviimise ning § 1 lõike 2
punktides 3 ja 4 nimetatud toetuste taotluste läbivaatamisse kaasatakse vallavolikogu kultuurija spordikomisjoni esimees“.
(poolt 18, vastu 0, erapooletuid 2)
O t s u s t a t i:
3.1 vastu võtta määrus nr 55 „Spordi toetamise korra muutmine“ koos kultuuri-ja
spordikomisjoni muudatusettepanekuga.
(poolt 19, vastu 2)
Istungilt lahkus Ahto Vili kell 16.33.
4. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks
rekonstrueerimise projekti omaosaluse katmine“.
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp, arenduse peaspetsialist Erki Teder,
kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
Küsimusi esitasid: Margus Kask, Priit Põdra, Enn Kivi, Mai Treial.
Sõna võttis: Matti Tsahkna.
O t s u s t a t i:
4.1 vastu võtta otsus nr 81 „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimise
projekti omaosaluse katmine“.
(poolt 21)
Istungilt lahkus Kristian Vaarpuu kell 16.49.
5. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva Vallavalitsusele loa andmine isikliku
kasutusõiguse seadmiseks“.
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp, arenduse peaspetsialist Erki Teder,

kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.
Küsimuse esitas: Terje Rudissaar.
O t s u s t a t i:
5.1 vastu võtta otsus nr 82 „Jõgeva Vallavalitsusele loa andmine isikliku kasutusõiguse
seadmiseks“.
(poolt 20)
6. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla korraldatava elutähtsa teenuse
kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“.
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp.
kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.
O t s u s t a t i:
6.1 vastu võtta määrus nr 56 „Jõgeva valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja
toimepidevuse nõuded“.
(poolt 20)
7. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.
Ettekandjad: abivallavanem Mati Kepp, väärteomenetleja Ivo Ploom,
kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.
Küsimusi esitasid: Mihkel Kübar, Terje Rudissaar, Enn Kurg, Margus Kask, Raul Soodla, Mai
Treial, Priit Põdra, Peep Põdder.
Sõna võttis: Terje Rudissaar, Peep Põdder, Raul Soodla,
Lõppsõna: abivallavanem Mati Kepp.
Hääletati majanduskomisjoni muudatusettepanekut:
„asendada § 2 lg 2 p 1 sõnad „(01. juulist 31. augustini)“ sõnadega „(01. maist 30. septembrini)“.
(poolt 20)
O t s u s t a t i:
7.1 vastu võtta määrus nr 57 „Jõgeva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ koos
majanduskomisjoni muudatusettepanekuga.
(poolt 20)
8. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla koerteregistri põhimäärus“.
Ettekandja: abivallavanem Mati Kepp, väärteomenetleja Ivo Ploom,
kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.
O t s u s t a t i:
8.1 vastu võtta määrus nr 58 „Jõgeva valla koerteregistri põhimäärus“.
(poolt 20)

9. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine vallavara võõrandamiseks
otsustuskorras.“
Ettekandja: valitsuse liige Urmas Astel,
kaasettekandjad: majanduskomisjoni esimees Jaano Terras,
eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
Küsimuse esitas: Priit Põdra.
O t s u s t a t i:
9.1 vastu võtta otsus nr 83 „Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras“.
(poolt 18, erapooletuid 2)
10. Jõgeva vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve“.
Ettekandjad: vallavanem Aare Olgo, finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn,
kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder.
Küsimusi esitasid: Priit Põdra, Mihkel Kübar.
O t s u s t a t i:
10.1 vastu võtta määrus nr 59 „Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve“.
(poolt 20)

11. Mitmesugust, informatsioonid:
11.1. Informatsioon järgmise istungi toimumise ajast ja päevakorrast.
Esitaja: volikogu esimees Raivo Meitus.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 29. novembril 2018. a kell 14.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Raivo Meitus
vallavolikogu esimees

