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Nr

Ettepaneku sisu

Vallavalitsuse arvamus

Juhtkomisjoni arvamus

1

Dokumendis on vead, nt tuleks
kirjeldada probleemi mitte lahendust.
Lisaks faktivead ja õigekirjavead.

Nõustuda

Arvestada

2

Tuletõrje veevõtukoha rajamine on
KOVi kohustus, nt 4.1.23.2 on toodud
koostöös KOV-ga. Dokument
korrigeerida tervikuna.

Mitte nõustuda. Nõuded tuleohutusele
tulenevad tuleohutusseadusest ja selle
alamaktis Ehitisele esitatavad
tuleohutsnõuded ja nõuded tuletõrje
veeraustusele (siseministri 30.03.2017
määrus nr 17, link:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112018
012). Täpsemalt esitatud nimetatud
määruse ptk 8. Tuletõrjevee tagamise
kohutus on eelkõige ehitise omanikul.
Ühisveevärgi baasil tehakse seda asulates,
kus süsteem seda võimaldab. Jõgeva vallas
on see võimalik ainult Jõgeva linnas.

Mitte arvestada. Tuletõrjevee tagamise kohutus
on eelkõige ehitise omanikul. Ühisveevärgi
baasil tehakse seda asulates, kus süsteem seda
võimaldab. Jõgeva vallas on see võimalik ainult
Jõgeva linnas.

3

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
(edasipidi ÜVK) arendamise kavas on
kirjeldatud 4 kohta, mis ei ole ÜVK
objektid, nt Võikvere küla. Teisi
sarnaselt veevärki korraldavaid külasid
ei ole mainitud.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni mõiste
annab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 2. Kui vee
ja kanalisatsiooni taristu vastab ÜVVKS
toodud määratlusele, siis on tegemist
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina
käsitatakse ühisveevärki või
ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat
üheskoos. Võikvere küla välja jätta.

ÜVK arendamise kavas kajastatakse ÜVK alaga
kaetud asulaid. Ühisveevärgi ja
kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või
ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat
üheskoos. Ühisveevärgiga on seotud viis ala
Kärde, Painküla, Võikvere, Vilina, Rääbise.
Võikveres on antud puurkaev-pumpla koos
veetorustikega KÜ-le, seetõttu jätta Võikvere
küla kavast välja.

4

Teeninduspiirkonnad: tuleks parandada Kirjeldavas osas kajastada, kuna koostati
dokumendid Torma Soojuse ja Kuremaa 2018.
Enveko piirkonnad, sest alates
jaanuarist on kõik Jõgeva Veevärk.
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Mitte arvestada. Kirjeldavas osas kajastada,
kuna kava koostati 2018.
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6

Emajõe Veevärgi hinnad ei ole õiged.
Tabelis 66. Hinnad panna õigeks ja
piirkondade lõikes.
Tuletõrje veevõtukohtasid tuleks kavas
ühtlaselt kajastada. Kui ei ole valla
omandis, siis tuleks kavast välja jätta.

Mitte nõustuda, kuna esitatud hinnad on
õiged.

Mitte arvestada. Tabelis hinnad õiged.

ÜVK arendamise kavas kajastatakse ÜVK
alaga kaetud asulaid. Vald saab suunata
tähelepanu eraomandis tuletõrje
veevõtukohtade korda tegemisele.

Mitte arvestada. ÜVK arendamise kavas
kajastatakse ÜVK alaga kaetud asulaid. Vald
saab suunata tähelepanu eraomandis tuletõrje
veevõtukohtade korda tegemisele.
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lk 96 teha tekstis korrektuur

8

lk 96 Kaarepere kooli puurkaev reservis. Hoitakse jätkuvalt reservis.
Täpsustada kuidas puurkaevu
kasutamine on korraldatud.

Nõustuda.

Hoitakse jätkuvalt reservis.

9

Palamuse Gümnaasiumi puurkaevu
sanitaarkaitsevööndis toimub
majandustegevus. Kas õige?

Mitte nõustuda. On küsimus, ei ole ettepanek.
Nõustuda valitsuse seisukohaga, MTR mõistes
majandustegevust ei toimu.

10

Jõgeva valla veehindade ühtlustamine.
Arengukavas on seatud ühtlustamine
eesmärgiks!

11

Kas peaks prognooside tabelis olema
Jõgeva Veevärgi prognooside koostamisel
Enveko ja Torma Soojuse tabelid? Info arvestada. Jääb sisse, kui 4 aasta pärast üle
tuleks kajastada ja välja võtta endiste
vaadatakse, korrigeeritakse.
ettevõtete andmed.

Mitte nõustuda, kuna enamjaolt hõlmab
parki, väikese osa sõiduteed.
Majandustegevuse seadustiku üldosa
seaduse § 3 lõike 1 on kirjas, et igaühel on
õigus igal ajal mis tahes tegevusalal vabalt
alustada, teostada ning lõpetada
majandustegevust.
Arengukavas on probleemina välja toodud
erinevad veehinnad piirkonnas. Otseselt
ühtlustamise eesmärki ei ole seatud.

Arvestada
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6 1 ei hääletanud
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Ei ole ettepanek. Nõustuda valitsuse
seisukohaga.

ei hääletatud
Ei ole ettepanek. Nõustuda valitsuse
seisukohaga. Prognoos tehakse eelnevate
majandusaastate näitajate põhjal, näitab kulusid
piirkondades, kus ettevõtted tegelesid.
ei hääletatud
Palamusel, 02.05.2019
avalikult arutelult
Mart Enel
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Olemasolev olukord, on olemas
biopuhastid, kuid ei ole
purgimisvõimalust. Suuremates asulates
peaks olemas purgimisvõimalus.

Nõuded purgimissõlme ehitamiseks on
kehtestatud Vabariigi Valitsuse
16.05.2001 määruse nr 171
"Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded".
Määruse § 17 järgi tuleb purgimissõlm
ehitada, kui lähim purgimissõlm asub
kaugemal kui 30 km.

Mitte arvestada. Nõuded purgimissõlme
ehitamiseks on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
16.05.2001 määruse nr 171
"Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded".
Määruse § 17 järgi tuleb purgimissõlm ehitada,
kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30
km.
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Luua küla tuletõrje veevõtukoht on
ebamõistliks asukohas, mille
väljaehitamine kulukas ja ilmselt seda
sinna ei tule. Kaardile on valesti
märgitud. Tuleks parandada.
Kaardil on rekonstrueeritav ja arendatav
piirkond sama, mis olemasolev trass.
Küla osad majapidamised on
planeeritavast alast väljaspool.
Planeeritavat ala võiks suurendada.

Nõustuda.

Arvestada

Mitte nõustuda. Kanalisatsioonitorustiku
laiendamine on võimalik ainult
reoveekogumisala piires, tuleviku
planeeringualad ja uued hoonestusalad ei
ole reoveekogumisala piirides ja neile ei
ole võimalik SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toestust saada. Keskkonnaministrile tuleb
teha ettepanek ja seal tuleb näidata
inimeste arv. Tuleb mõelda, mis on
kasulikum, omapuhastiga lahendamine
oleks soodsam. Tiheasustusalade teema
tuleb uues üldplaneeringus muutmisele.

Mitte nõustuda. Kanalisatsioonitorustiku
laiendamine on võimalik ainult
reoveekogumisala piires, tuleviku
planeeringualad ja uued hoonestusalad ei ole
reoveekogumisala piirides ja neile ei ole
võimalik SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toestust saada. Keskkonnaministrile tuleb teha
ettepanek ja seal tuleb näidata inimeste arv.
Tuleb mõelda, mis on kasulikum, omapuhastiga
lahendamine oleks soodsam. Tiheasustusalade
teema tuleb uues üldplaneeringus muutmisele.
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kirjalikud ettepanekud
Aavo Välba

15 Siimusti alevikus Metsa tn 1 asuva
tuletõrje veehoidla mahuks on toodud
500m3. Temale teadaolevalt on
tegelikult paigaldatud 5 mahutit a
´50m3, seega mahuks 250m3

Nõustuda.

Arvestada

1 ei hääletanud

