Jõgeva valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2028

Avalik arutelu Jõgeval 29.04.2019, algus 17:30, lõpp 19:00.
Osavõtjate nimekiri on protokollile lisatud.

Arutelu ja ettepanekud
Ettepanekud ja küsimused Terje Rudissaarelt:















Dokumendis on vead. Nt tuleks kirjeldada probleem, mitte lahendus. Siis on veel
faktivead ja õigekirjavead. Tuletõrje veevõtukohtade rajamine on KOVi kohustus (nt
4.1.23.2). Dokument korrigeerida tervikuna.
ÜVK-s on kirjeldatud neli kohta, mis ei ole ÜVK objektid, kus on ainult veevärk nt
Võikvere küla. Teisi sarnaselt veevärki korraldavaid külasid mainitud pole. Võikveres
endine vald rekonstrueeris puurkaevu ja ehitas torustikud.
Teeninduspiirkonnad: Tuleks parandada dokumendis Torma Soojuse ja Enveko
piirkonnad, sest alates jaanuarist on kõik Jõgeva Veevärk.
Emajõe Veevärgi hinnad ei ole dokumendis õigesti tabelis 63, tuleb panna õiged
hinnad piirkondade lõikes.
Kuidas ei tea Jõgeva Veevärk linna tuletõrje veevõtukohtade seisukorda?
Miks ei ole väikestes külades tuletõrje veevõtukohtasid kavas kirjeldatud või plaanis
rajada? Kudina külas on ohtlikud kohad. Tuleks kavas ühtlaselt kajastada. Kui ei ole
valla omandis, siis tuleks kavast välja võtta.
Lk 96, teha tekstis korrektuurid.
Lk 97 Kaarepere kooli puurkaev on reservis. 2.18.1.1 lõik tuleb täpsustada, kuidas
puurkaevu kasutamine on korraldatud.
Gümnaasiumi puurkaevu sanitaarkaitsevööndis toimub majandustegevus. Kas see on
õige?
Jõgeva valla veehindade ühtlustamine. Miks ei ole prognoosis seda näha, kui
arengukavas on seatud ühtlustamine eesmärgiks?
Kas peaks prognooside tabelis olema Enveko ja Torma Soojuse tabelid? Info tuleks
kaasajastada ja välja võtta endiste ettevõtete andmed.

Vastused ja selgitused Kalle Pint:







Redaktsioonilised parandused saab konsultant dokumenti sisse viia. Samuti probleemi
kirjeldused. Selle, kas Torma Soojust ja Kuremaa Envekot puudutav info tuleks välja
võtta otsustab vallavalitsus ja juhtivkomisjon.
Võikvere küla osas tuleb selgitada trasside omand.
Emajõe Veevärgi hinnad tuleb konsultandil täpsustada. Veehinnad on kavas 30. juuni
seisuga.
Jõgeva Veevärk haldab omandis olevaid tuletõrje veevõtu kohtasid. Vald saab teha
omanikele selgitustööd, et nad hoolitseks oma vara eest.
Prognooside aluseks on kindlad eeldused – rahamini prognoosid vms.
Redaktsioonilised parandused võib sisse viia.

Vastus Triin Pärsim: Arengukavas on probleemina välja toodud erinevad veehinnad
piirkonnas. Otseselt ühtlustamise eesmärki ei ole seatud.
Küsimus Ats Püvi: Miks ei ole Suvila tänava hüdrant töökorras?
Vastus: Info antakse edasi majandusosakonnale.

Protokollija
Triin Pärsim

