Arengu- ja majanduskomisjon tegevuse ülevaade 2017–2021
28. mai 2020 volikogu istungil lõpetati majanduskomisjoni ning arengu- ja reformikomisjoni
tegevus ning moodustati 11-liikmeline arengu- ja majanduskomisjon. Majanduskomisjon,
mida juhtis Jaano Terras, jõudis enne ühinemist pidada 31 koosolekut, arengu- ja
reformikomisjon, mida juhtis Andrei Fedossovski, 26 koosolekut.
Arengu- ja majanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on: valla planeerimise, maakorralduse,
valla- ja linnaehituse, valla- ja linnaarengu, peremehetute ehitistega seonduv, mainekujundus
ja identiteet, valla arengukava ning selle investeeringute kava ja strateegiad, üld- ja
teemaplaneeringud, valla majandustegevuse ja vallavara kasutamise korraldamine,
keskkonnakaitse, elukeskkonna korraldamine, heakorra, liikluskorralduse, ühistranspordi,
teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, elamumajanduse, turismi, taristu
tegevused.
Komisjoni tööd juhtis 28. maist 2020 kuni 4. veebruarini 2021 Voldemar Ilves, pärast seda
Jaano Terras. Toimunud on 14 koosolekut. Päris suur osa eelnõudest, mis arengu- ja
majanduskomisjoni laualt läbi käib, käsitlevad









loa andmist vallavara võõrandamiseks;
loa andmist kinnisasja omandamiseks;
loa andmist korteriomandite moodustamiseks;
nõusoleku andmist isikliku kasutusõiguse seadmiseks;
isikliku kasutusõiguse lõpetamist;
peremehetute ehitiste hõivamist;
detailplaneeringutega seonduvat;
arengukava täitmise aruandeid jne.
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„Jõgeva valla põhimääruse muutmine“ (24.07.2020; 07.08.2020, 19.08.2020)
„Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ (19.08.2020)
„Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ (19.08.2020)
„Jõgeva valla heakorraeeskirja muutmine“ (19.08.2020)
„Riigivara võõrandamise taotlemine“ (19.08.2020)
„Jõgeva valla arengukava 2018-2028 muutmine“ (01.10.2020)
„Volituse andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kontrollimiseks“ (05.11.2020)
„Korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise kord“ (05.11.2020)
Jõgeva valla 2021. aasta eelarve eelnõu läbiarutamine (03.03.2021)
„Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 esimene lugemine ja järgnev menetlemine“
(14.04.2021)
„Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri“ (14.04.2021)
Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 muudatusettepanekute läbivaatamine
(09.06.2021)
„Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ (09.06.2021)
„Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muutmise esimene lugemine ja järgnev
menetlemine“ (15.09.2021)
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Seoses valla põhimääruse muutmise määruse eelnõuga tekkis arutelu selle üle, mitu
korda võik volikogu liige saada fraktsiooni vahetada, samuti selle üle, kas fraktsiooni
vahetamine on valijate petmine, ebaeetiline käitumine, või on loomulik, et inimeste
vaated ajas muutuvad, ning siis tuleks anda ka volikogu ühe koosseisu jooksul
võimalus fraktsiooni vahetada (24.07.2020)
Arutleti korterelamute õuealade korrastamise toetuse suuruse üle vallaeelarves.
Arvestades korterelamute arvu peaks toetuse summa antud meetmele olema suuruses,
millega saaks toetada rohkem kui kolme-nelja taotlust aastas. (05.11.2020)
Vello Luki algatusel arutleti valla muruplatside niitmise kehva kvaliteedi üle, mis osalt
on kindlasti tingitud sellest, et tegemist on uue hooldajaga, kes ei oska kõiki olukordi
ette näha (09.06.2021)
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Abivallavanem Viktor Svjatõšev andis komisjoni liikmete soovil ülevaate vallas,
sealhulgas Jõgeva linnas 2021. aasta suvel tehtavatest teetöödest (19.05.2021)
Kuulati abivallavanema Viktor Svjatõševi ülevaadet sellest, millises järgus on Jõgeva
põhikooli juurde spordihoone rajamine, spordihoone Virtus laiendamine, esmatasandi
tervisekeskuse projekteerimine jt olulised tööd. Saadi infot ka Jõgeval ja Viruveres
tehtavate teetööde kohta ning Vana-Jõgeva külla kanalisatsioonitorustiku rajamise
kohta (18.08.2021)
Kuulati abivallavanema Viktor Svjatõševi ülevaadet valla kruusateede remondist,
Jõgeva põhikooli juurde rajatava spordihoone hankest, spordihoone Virtus ja
tervisekeskuse projekteerimisest ja lasteasutuste ventilatsiooni parandamisest
(15.09.2021)

