Koalitsioonileping 2020–2021
Jõgeval,

17. mail 2020

Käesolev leping on sõlmitud eesmärgiga sätestada ühised väärtused ning tagada ühine arusaam
Jõgeva valla juhtimisest kuni järgmiste kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni.
Meie eesmärk on seista selle eest, et volikogu oleks tõeliselt kodanike esindusorganiks, mis on avatud
uutele ideedele ja seisukohtadele, alahindamata toimivaid lahendusi.
Väärtustades arengut Jõgeva vallas ning soovides tuua vallavalitsusse tagasi avatud koostöö
volikoguga ja vallakodanikega, on ühise tegevuse üheks aluseks ühinemisleping. Valla juhtimisel on
oluline läbipaistvus otsuste tegemistel. Vallavalitsuse töökorraldus on lihtne ja kiire, avatud ja
edumeelne. Hoiame piirkondade traditsioone ja tavasid, mis loovad paikkonnale oma näo. Hoiame
seda, mis on väärtuslik ja pakume uusi võimalusi elu edasiviimiseks oma vallas.
Käesolevaga leppisid allakirjutanud kokku moodustada Jõgeva valla juhtimiseks koalitsiooni, mis
lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:
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Osapooled tunnustavad üksteist võrdsete partneritena;
Osapooled seavad eesmärgiks valla arengu, sealhulgas seisame selle eest, et iga inimene on
väärtustatud, iga piirkond ja küla on vallale oluline, et Jõgeva valla ja tema piirkondade tuntus
ja head teod on nähtavad Eestis ja kaugemalgi;
Osapooled aktsepteerivad üksteist ning aitavad ühiselt kaasa kokkulepitud tegevuste
elluviimiseks ja jälgivad poliitika ajamisel ka head tava.
Valla juhtimise üldpõhimõtted:
Vähendame vähemalt 25% vallavalitsuse ja volikogu juhtimiskulusid;
Hoiame vallajuhtimise läbipaistva ja avatuna, toetame elanike häid algatusi ja kaasame
olulisemate otsuste tegemisse kogukondasid, elanike huvigruppe ning asjatundjaid;
Seame eesmärgiks tõsta avaliku sektori teeninduse kvaliteeti, sealhulgas suhtlemine
elanikkonnaga olgu lihtne ja kiire;
Loome valla erinevate spordiobjektide haldamiseks ühtse struktuuri;
Väärtustame raamatukogutöötajate tööd haridusest lähtuvalt võrdsetel alustel riigilt palka
saavate kultuuritöötajatega;
Lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate palga võrdsustame;
Koolide tugipersonali (sotsiaalpedagoogid, logopeedid, psühholoogid) palkade suurendamine;
Tagame eelarvest spordiklubidele, -seltsidele stabiilse rahastuse;
Kiire info edastamiseks kasutatakse nii maakonnalehte, valla infolehte, valla kodulehte ja
sotsiaalmeediat;
Langetame olulisemad valla tulevikku puudutavad otsused uuringupõhiselt ja eelnevalt
avalikkusele tutvustades;
Kaasame maksimaalselt EL toetusvahendeid ja riigipoolseid investeeringuvahendeid ning
tagame omafinantseeringu positiivse otsuse saanud projektidele;
Jätkame oma vallas kaasava eelarve rakendamisega, kaasates hindamiskomisjoni eksperte ja
spetsialiste;
Tunnustame inimesi, ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone, kes on panustanud ja panustavad
valla arengusse;
Pöörame oluliselt suuremat tähelepanu valla mainekujundusele, andes valla tegemistest märku
ja infot riiklikule meediale ning teeme koostööd erinevate meediakanalitega. Oleme avatud ja
suhtlemisaltid.
Mitmekülgse tegevuse läbi suurendame Jõgeva valla juhtivat rolli maakonna keskusena ja
hoogustame koostööd kolme omavalitsuse vahel maakonda puudutavate valdkondade osas;
Korraldame valla eri piirkondades vallaametnike ja volikogu liikmete kohtumisi vallarahvaga;
Arendame vallaelanikele erinevate võimaluste ja soodustustega ID-kaardi põhise
kodanikukaardi

1.18 Avaliku ruumi kavandamisel arvestame erivajadustega inimeste ja lastega peredega.
Meie, allakirjutanud, moodustades Jõgeva vallavolikogus koalitsiooni, lepime kokku
alljärgnevas:
1. Koalitsiooni juhiks on Aivar Kokk;
2. Volikogu esimehe ametikoha täidab Aivar Kokk;
3. Volikogu aseesimehe kohti on kaks, neist ühe koha täidab Andrei Fedossovski ja teise Marek
Saksing;
4. Vallavanema ametikoha täidab Tiit Lääne
5. Vallavalitsuse valitsuses on kaks abivallavanema kohta, neist ühe täidab Terje Rudissaar ja teise
Aive Tamm;
6. Vallavalitsus on viieliikmeline ja sinna kuuluvad: Tiit Lääne, Aive Tamm, Terje Rudissaar,
Triinu Palmiste, Priit Põdra.
7. Vallavolikogu kuue alatise komisjoni esimeeste ja aseesimeeste kohad jaotatakse järgmiselt:
a) revisjonikomisjoni aseesimees – Enn Kivi;
b) arengu- ja majanduskomisjon esimees – Voldemar Ilves;
c) eelarvekomisjoni esimees – Raivo Põldaru;
d) haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees – Kristian Vaarpuu;
e) kultuuri- ja spordikomisjoni esimees – Ahto Vili
f) sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni esimees – Tiina Teppan.
Revisjonikomisjon on 5-liikmeline, arengu- ja majanduskomisjon 10-liikmeline ja ülejäänud
komisjonid 9-liikmelised.
Koalitsioonileppele kirjutavad alla:
1. Andrei Fedossovski

12. Valdi Reinas

2. Voldemar Ilves

13. Terje Rudissaar

3. Enn Kivi

14. Marek Saksing

4. Aivar Kokk

15. Marko Saksing

5. Tiit Lääne

16. Raul Soodla

6. Ain Malm

17. Ene Sööt

7. Reet Neimann

18. Aive Tamm

8. Triinu Palmiste

19. Tiina Teppan

9. Hardi Perk

20. Kristian Vaarpuu

10. Priit Põdra

21. Ahto Vili

11. Raivo Põldaru

22. Triinu Palmiste
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5.

Ettevõtlus ja tööhõive (soodustame uute
töökohtade loomist ning soodsa
ettevõtluskeskkonna kujundamist)
1. Võrdsete tingimuste korral valime Jõgeva
vallas teostatavateks töödeks kohalikud
ettevõtjad;
2. Jõgeva valla arendamiseks otsime
koostööpartnereid elamuehituse arenguks;
3. Toetame Euroopa rahastusprojektide
heakskiidu leidnud kohalike projektide
omafinantseeringute tagamise;
4. Toetame ettevõtjate osalemist kodu- ja
välismessidel ning koolitustel;
5. Toetame ettevõtlusinkubaatori loomist ja
võimaldame alustavatel ettevõtetel
kasutada vabaks jäänud avalikke ruume
ajutiste kontoritena;
6. Valla kodulehel on leitavad ettevõtluse
arendamiseks sobivate paikade loetelu ja
info.
Valla areng ja turism (suuremad
investeeringud ja investeeringud inimestesse
ning kogukonda)
1. Mitmekülgse tegevuse läbi suurendame
Jõgeva valla juhtivat rolli maakonna
keskusena, sealhulgas 2020. aastal Jõgeva
linna keskväljaku arhitektuurikonkursi
läbiviimise ja projekti teostamisega,
toetame vaatetorni kellamängu soetamist
ning toetame ühte läbivat ideed promenaadide rajamine kõigisse
suurematesse asulatesse ja Jõgeva linna.
„Jõgeva valla“ pargipinkide soetamiseks ja
uuendamiseks parkides ning jalutusteede
ääres;
2. Arendame ja kaasajastame valla
infrastruktuuri. Lähtume põhimõttest, et
uuendamist on kõige säästlikum rajada
komplekselt, see tähendab, et vee ja
kanalisatsiooni või elektrivarustuse
uuendamisega üheaegselt
rekonstrueeritakse ka tänavad,
tänavavalgustus jms.
3. Väärtustatakse investeeringutes nutikalt
kohalikku kultuuripärandit ning
uuenduslikke ja säästvaid lahendusi;
4. Uuendame amortiseerunud teekatet ning
suurendame igal aastal tolmuvabade teede
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osakaalu. Jätkame kergliiklusteede võrgu
arendamisega. Hoiame teed, tänavad ja
pargid aastaringselt korras;
Lähtume valla mainekujundamisel
Vooremaa eripärast. Jõgeva vald on
unikaalse Vooremaa maastikuga turvaline,
looduskaunis, keskkonda, põllumajandust
ja taimekasvatuse arendamist väärtustav
piirkond. Panustame kolmepoolsesse
koostöösse, kaasates ettevõtjad ja Eesti
Taimekasvatuse Instituudi. Toetame valla
turismiobjektide ühisturunduse
kampaaniate tegemist nii Eestis kui ka
väljaspool Eestit;
Taristu puudumine ei või olla takistuseks
ettevõtluse arendamisel. Taristu välja
arendamine, et rahvaarv kokkuvõttes ei
langeks, sealhulgas lastega perede arv
tõuseks Jõgeva vallas;
Valla elukeskkonda arendades lähtume
põhimõttest, et läbi kultuuri, spordi ning
hinnatud ja korrastatud looduskeskkonna
saame pidurdada elanikkonna lahkumist
vallast;
Vald areneb ainult siis, kui peame kogu
inimese elukaart oluliseks.

Valla majandus, taristud
1. Aitame kaasa kodudele ja ettevõtetele
interneti püsiühenduse saamisele;
2. Ühtlustame ja jälgime, et kehtiksid vee- ja
kanalisatsiooni hinnad Jõgeva vallas
vastavalt Jõgeva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavale 2019–
2030.
3. Vabaneme valla mittevajalikust
kinnisvarast, kinnistutest ja inventarist, mis
ei ole vajalik omavalitsuse ülesannete
täitmiseks. Lisaks varade müügile
kasutame rentimist, vara kasutusse andmist
või lagunevate hoonete lammutamist;
4. Taristu puudumine ei või olla piiranguks
lastega peredel valda kolimisel;
5. Jätkame valla teede kordategemist;
6. Teeme küla- ja asulasisesed teed korda ja
tolmuvabaks ning selleks korraldab vald
koos kinnistu omanikuga avaliku huviga
erateede servituudi seadmise;
7. Koostatakse pikaajaline kergliikluskava,
kus nähakse ette kümne aasta jooksul valla
suuremate keskuste omavaheline
ühendamine kergliiklusteedega;
8. Uue ja kaasaegse energiasäästliku
tänavavalgustuse kasutusele võtmine kogu
valla ulatuses

Haridus ja noorsootöö (senise koolivõrgu
hoidmine)
1. Võimaldame kogu valla lasteaialastele ja
algkooliõpilastele tasuta ujumise
algõpetuse;
2. Viime läbi haridusvõrgu analüüsi ja
töötame välja koolivõrgukava, et tagada
kodulähedane ja tugev haridus, sealjuures
toetame põhikooli juurde uue spordihoone
rajamist;
3. Tagame hariduse tugispetsialistide
kättesaadavuse lasteaedades ja koolides;
4. Huviringide ja -tegevuse soodustamine;
5. Toetame jätkuvalt noorte algatusi erinevate
noortesündmuste läbiviimiseks ja
võimalusel suurendame toetusmäära
eelarves noorte omaalgatusprojektideks;
Kultuur ja sport (toetame külaseltside,
kultuuri- ja spordiklubide senist tegevust)
1. Toetame spordihoone Virtus
kaasajastamist ja laiendamist ning
juurdeehitusena tehisjääväljaku rajamist;
2. Valla suurematest keskustest väljuva tasuta
bussi kasutamine kord nädalas edasi-tagasi
sõiduks Kuremaale ujula ja sauna
kasutamiseks;
3. Toetame jätkuvalt piirkondlike
kultuuritegelaste ja -kollektiivide tegevust;
4. Jätkame traditsiooniliste kui ka uute
kultuuriürituste toetamist tekitamaks uusi
ühiseid traditsioone vallas;
5. Toetame raamatukogudele kaasaegsete
lauaarvutite ostmist, kus oleks nii kõlar,
mikrofon ja veebikaamera, et raamatukogu
areng oleks tagatud;
6. Kaasajastame sportimis- ja vaba aja
veetmise võimalusi, sealhulgas toetame
investeerimiseks esitatud ja toetuse saanud
projektidele omaosaluse;
7. Kultuuri ja spordivaldkonna koostöö
arendamine, sealhulgas SA Kuremaa
Turismi- ja Arenduskeskuse ja Kuremaa
spordikompleksi koostöö majutuse alal;
8. Toetame terviseedenduslikke algatusi ja
tegevusi erinevatele eagruppidele,
investeerime terviseradade arendamisse
kõikjal vallas tegevusi, kaasates kolmanda
sektori;
9. Toetame olemasolevate matkaradade ja
ujumiskohtade hooldamist ning
arendamist;

10. Rajame Torma endisesse vallamajja
ööbimiskohad, sealhulgas sportlaste
majutamiseks;
11. Soetame/rendime valla bussi;
12. Jätkame Jõgeva valla esindusvõistkonna
(esindusvõistkondade) toetamist;
13. Arendame e-sporti ehk arvutimängudes
üksteise vastu võistlemist.
Kogukond ja kodanikeühendused (toetame
külaseltside senist tegevus, kogukondade
toetus erinevateks tegevusteks)
1. Toetame kogukonna ja vabaaja keskuse
ning puhkeala rajamist (koos urnimatuse
müüriga) Jõgevale uue vaatetorni juurde;
2. Toetame KredExile korterelamute ja
elamute rekonstrueerimistaotluste
ettevalmistamist;
3. Jätkame seltside, seltsingute ja MTÜde
tegevuse toetamist
4. Kodanikuühenduste väärtustamiseks loome
konkursi „Aasta kodanikuühendus“
5. Koostöös kogukonnaga korrastatakse ja
kaasajastatakse külaseltside ja
kogukondade esinemise ja kokkukäimise
paigad;
6. Meenutame ja jäädvustame väärikalt oma
valla ja kogukonna ajaloolisi isikuid;
7. Toetame korterelamute juurde
parkimisplatside rajamist;
Sotsiaal ja tervishoid (toetame ja tugevdame
eakate ühendusi)
1. Võimaldame vähemalt kord aastas tasuta
transporti küla- ja eakate seltsidele Eestisiseseks turismireisiks ;
2. Hüvitame eakate seltsiruumide
kommunaalkulud
3. Sotsiaaltöötaja jõuab iga üle 75-aastase
eaka juurde vähemalt kord aastas
4. Kaasame erinevate sotsiaalteenuste
pakkumiseks kolmanda sektori (MTÜd,
kogudused, vabatahtlikud ühendused jt);
5. Toetame eakate ja erivajadustega inimeste
seltse ja kogudusi, panustame nende
tegevusse projekti omaosaluse osalise
katmisega;
6. Toetame organisatsioone ja projekte, mille
eesmärgiks on tervislike eluviiside
tutvustamine;

Sotsiaalne turvalisus ja avalik kord
(toetame ja tugevdame jätkuvalt kõigi
piirkondade sotsiaalkeskuste tegevust ning
teenuse kvaliteedi parandamist.)
1. Valda arendatakse sotsiaal-majanduslikult
ja tasakaalustatult, et tagada
jätkusuutlikkus, kus toimivad elujõulised
peresuhted, sotsiaalne sidusus ja
korrastatud elukeskkond, mis aitab kaasa
sotsiaalsele turvatundele ning heaolule;
2. Jätkame valitsuse kriisikomisjoni tegevust;
3. Vallas on hinnatud ja ohutu elukeskkond,
kus elanikud tunnevad ennast turvaliselt
ning tagatud on päästevõimekus ka
hajaasustuses, sealhulgas paigaldame
koostöös politseiga valla kriitilisematesse
kohtadesse valvekaamerad;
4. Toetame ja tunnustame vabatahtlike
tegevust avaliku korra tagamisel.

