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Juhtimis-, tegutsemis- ja koostööpõhimõtted Eesti Reformierakonna, Eesti
Keskerakonna, fraktsiooni Uus Jõgeva ning valla arengust ja valla kodanikest
hoolivate volikogu liikmete vahel 202t aastaks.

rÕcnvl vALD

oN MEIE KoDU JA ME HooLIME TEMAST

Oma kodus me hoiame puhtust ja korda ning majandame otstarbekalt. Sama
kehtib ka valla puhul, mis vajab asjatundlikku juhtimist ja majandamist, et kõik
olulised valdkonnad saaksid vabalt ja loovalt areneda. Et põnevad ideed, mis
aitavad kaasa valla arengule ja muudavad meie kodupaiga atrakliivseks, leiaksid
toetust. Jõgeva valla elanikud ja siit tuule tiibadesse saanud noored väärivad, et
neid märgatakse ja neist hoolitakse. oluline on, et me tunneksime end Jõgeva
vallas elades koduselt. Seepärast seisame valla ühtse ja tasakaalustatud arengu
eest.

AVATUD VALD
Panustame kommunikatŠiooni, et valla elanikel oleks hea ülevaade valla
juhtimisest ja kavandatavatest ettevõtmistest. Kooskõlastame olulised tegevused
ja investeeringud valla rahvaga. Toetame aktiivse kogukonna algatusi ning
hindame ja tunnustame külaliikumise eestvedajaid. Teeme koostööd kõigi
organisatsioonide ja huvigruppidega, kes soovivad arengusse panustada. Oleme
avatud headele ideedele ning toetame volikogus kõikide osapoolte mõistlikke
algatusi.

Rakendame kaasavat eelarvet piirkondade põhiselt. Kasutame digilahendusi nii
elanike kaasamiseks kui valla juhtimise tõhusamaks muutmiseks. Läbi eteenuste arendamise muudame avaliku teenuse elanikele paremini
kättesaadavamaks.

Tegeleme turismi arendamise, kohaturunduse ja teadliku mainekujundusega.
Jõgeva vald on rikas kultuuripärandi poolest. Hoiame ja väärtustame seda.
Loome toimiva koostöösilla heade naabrite Põltsamaa, Mustvee ja Tartu vallaga
ning Tartu linnaga.
Vallarahvale on igati toeks asjatundlik, motiveeritud ametnik- ja töötajaskond.

KooSTÖÖ rrrnvÕr.rarEcA
Teeme aktiivset koostööd ettevõtjatega ning aitame võimetekohaselt kaasa
nende probleemide lahendamisele. Algatame uuringud Jõgeva linnas raudtee
aluse tunneli rajamise võimaluste osas sõiduautodele ja jalakäijatele.

Vajame valda juurde ettevõtteid ja asutusi, kes loovad siia uusi tavatöökohti, sh
kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti, et noortel ja hea hariduse saanutel
oleks võimalus siin tööd leida.

ELUKESTVA Õppnca VALD
Säilitame olemasoleva lasteaia- ja koolivõrgu. Lasteaedades saab alates 01.09.
202l.a. olema õhtune toidukord tasuta. Toetame hariduslikke uuendusi ning
panustame elukestvasse õppesse. Tagame haridusasutustes kõik vajalikud
tugiteenused. Toetame noorte huvitegevust, huviharidust ja noortekeskuseid.

Loome võimaluse igal valla lapsel ja noorel osaleda valla poolt pakutavas
huviringis. Jätkame valla stipendiumide maksmist edukatele õpilastele.

SPORTLIK JA KULTUURIIE VALD
Alustame Spordihoone Virtus renoveerimisega, ehitame Jõgeva Põhikooli

juurde uue spordihoone. Rajame uusi mängu-ja spordiplatse valla erinevatesse
piirkondadesse ning hoiame korras olemasolevad. Arendame tervise
harrastamiseks ja sportimiseks terviseradasid. Hoiame korras suvised
ujumiskohad ja talvised sportimise võimalused, valgustatud uisuväljakud ja
suusarajad, arendame Kuremaa terviserada. Kaasajastame spordisaalides
jõutreeningu seadmed. Toetame spordi ja kultuurivaldkonnas tegutsejaid.
Toetame traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste jätkumist ja uute
ühistegevuste tekkimist. Jätkame Kuremaa lossi renoveerimist.

Toetame Naiste III tantsupeo toimumist Jõgeval, Jõgevatreffi, Paunvere
välj anäitu st ja laata, Küüslaugufestivali j a teisi tähtsündmusi.

TURVALINE VALD
Toetame vabatahtlike päästekomandode

ja

abipolitseinike tegevust. Jagame
vajaduspõhiselt ahjuküttega elamutele tasuta vingugaasi andureid. Ehitame välja
Euroopa Liidu vahenditest saadud toetuse abil tänavavalgustuse.

Koos välispartneriga alustame Lastekeskus Metsatareke ,,Silvi

maja"

renoveerimisega.

ILUS JA KORRAS VALD
Renoveerime Jõgeva linnas Suur tänava ja jätkame Jõgeva linnasüdame
arendamist. Vähendame lagunenud ja mahajäetud hoonete aryu. Jätkame kõnnija kergliiklusteede rajamist kogu valla piires. Korrastame Pedja jõge ja jõe
kaldaid ning pöörame enim tähelepanu haljastuse hooldusele tiheasustusaladel.

Teeme vähemalt 10 km kruusateid tolmuvabaks ja alustame Vana-Jõgeva
kergliiklustee ning vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektirahade abil.

TERVISHOID JA SOTSIAALVALDKOND
Ehitame uue esmatasandi tervisekeskuse haigla juurde

ja

tagame seeläbi

kaasaegsemad töötingimused perearstidele ning mugavama ja sujuva vastuvõtu
perearsti vastuvõtule tulnud patsientidele.

Tagame hoone Lai tn 4 ruumid kooskäimiseks eakatele ning Puuetega Inimeste
Kojale ning arendame sotsiaalvaldkonda, et valla elanikud, kes abi vajavad,
teaksid, et neist hoolitakse.
Jätkame sünnitoetuste, ranitsatoetuste j a matusetoetuste maksmist.

Tagame valla poolt Terviseametile, perearstidele ja
igaktilgse abi jatoo'6b COVID-19 vastu võitlemiseks.
Allkirja{:
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