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1. Töörühma juhi valimine.
Kuna osalejaid oli seekord vähe, otsustati töörühma juhi valimine lükata edasi järgmiseks korraks.

2. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest ja valdkonna andmetest.
Ühinemise koordinaator tegi ülevaate senistest ühinemisläbirääkimiste käigust ning omavalitsustelt
kogutud andmete põhjal valdkonna andmetest (omavalitsuste bussiliinid, hooldatavad teed).
3. Ülevaade omavalitsuste poolt – majandusvaldkonna investeeringuvajadused (ÜVK, teed‐
tänavad, tänavavalgustus, keskkond).
Iga kohalik omavalitsus andis ülevaate majandusvaldkonna investeeringuvajadustest.
Torma vald:
Majandusvaldkonna investeeringuvajadused:
Objekt

ÜVK

Seisukord
(lühikirjeldus)

Investeeringuvajadus
(summa)

Vastavalt
uuendatud ÜVKA‐
le. Lisatud eraldi
materjal.

Luhiajaline investeering
(2016‐2020) 472 777 eurot
ja pikaajalises perspektiivis
(2021‐2028) 941 988
eurot. Kokku
investeeringud 1 414 765.‐
EUR

Rahastusallika
s, omaosaluse Kommentaar
%
Kavandatakse ellu viia
järgnevate rahastusallikate
abil:
15%
‐ Kohalik omavalitsus
‐ OÜ Torma Soojus
‐ KIK Keskkonnaprogramm

Teed‐
tänavad

Teehoiukava on
aastateks 2016‐
2017

Sadala alevik Kesk
tn ja Suur tn 600
Kergliiklus‐
m
teede
Torma alevikust
ehitus
kuni Torma
kalmistuni 1600
km
Vaiatu külakeskus
(olemas projekt)
Sadala alevikus
Kooli tn, Sillasoo
Tänava‐
tn, Kuusiku tee,
valgustus Tuimõisa tee,
Tähkvere tee,
1200 m
Sadala Suur tn
valgustuse
rajamine, 300 m
Kortermajade
renoveerimiseks
valla osaluse
katmine
Elamu‐
Vallale kuuluvate
majandus korterite remont

Riigipoolne rahastus aastate
lõikes kavandatakse teede‐
tänavate hoolduseks.
Hooldusest ülejääv raha aga
teedele‐tänavatele
erinevateks
investeeringuteks

2017.a. kavandatud 30
000 eurot. 2018.a.
vajadus 35 000 eurot.
2019 ‐ 2021 aastatel igal
aastal 40 000 eurot.

vald 100%

72 000 eurot

Maanteeamet
, vald

200 000 eurot

50 000 eurot

Maanteeamet
, vald
vald 100%

Ehitus kavandatud 2017
aastal, uus liin 1200 m
uued liinid, ehitus
kavandatud 2018 aastal,
1200 m

50 000 eurot
vald 100%

12 000 eurot

igal aastal 10 000 eurot
(2017‐2021)
igal aastal 10 000 eurot
(2017‐2021)

vald 100%

uus liin, ehitus kavandatud
2019 aastal

vald 100%
vald 100%

Teede hoolduseks iga‐aastased hanked, nii hoolduseks kui muudeks töödeks. Kergliiklusteede ehitust
oleme saanud mitmes kohas Maanteeameti kaudu lahendada. Eelmisel aastal tegime ise Torma
alevikust rahvamajani kergtee. Üldplaneering on 2009. a kehtestatud.
Jõgeva vald:
Majandusvaldkonna investeeringuvajadused:
Objekt
Laiuse kalmistu ‐ kiviaja
taastamine

Seisukord

Inv. vajadus
(summa)

Rahastus‐
Kommentaar
allikas,
omaosaluse %

kiviaed lagunenud

Jäätmed ‐ kompostrid
korrusmajade juurde,

pole tagatud
biolagunevate jäätmete
taaskasutus

Jäätmed ‐ maastikupilti
kahjustavate hoonete
likvideerimine

lagunenud hooned

nimekiri
jäätmekavas

Teed ‐ kruusateede
tolmuvabaks muutmine
Teed ‐ Jõgeva‐Vana Jõgeva
jalg‐ ja jalgrattatee
Teed ‐ Jõgeva‐Kuremaa jalg‐
ja jalgrattatee
Teed ‐ Kuremaa ‐ Kuremaa
terviserajad jalg‐ ja
jalgrattatee
Teed ‐ Kurista‐Vägeva jalg‐ ja
jalgrattatee
Teed ‐ Jõgeva‐Laiuse jalg‐ ja
jalgrattatee
ÜVK ‐ Tuletõrje veehoidla raj.
Jõg. al.
ÜVK ‐ Siim. al. Keraamika
veetrassi ehitus
ÜVK ‐ Siim.al. veetor. rek.
ÜVK ‐ Kuremaa al. survekanal.
ehitus, reoveepumpla
rajamine, isevoolse kanal eh.
ÜVK ‐ Vaim. ühisveevar.
torustike rajamine ja rek.
ÜVK ‐ Kärde tuletõrje
veevõtukoha rajamine
ÜVK ‐ Painkülla kan. torustike
rajamine, imbsüsteemi
rajamine
ÜVK ‐ Kassinurme
olemasolevate vee‐ ja kanal.
torustike rek.
ÜVK ‐ Raaduvere pumpla ja
veetorustike rek.
ÜVK ‐ sademevee kanal.
ehitamineJõgeva alevikus,
Laiuse alevikus ja Kuremaa
alevikus
Vallasisese transpordi
korraldamine (õpilased,
piirkonnad mis ei ole ühistr.
Kaetud)
Elamu‐, kommunaalmajandus
‐ tänavavalgustuse
renoveerimine säästlikumaks
Elamu‐, ja
kommunaalmajandus ‐
ühiskondlike hoonete
energiasäästlikumaks ren.
soojustamine, uued
küttelahendused)

tolmavad teed
ehitada uus

ehitada uus
ehitada uus
ehitada uus
12500
ehitada uus
vana amortiseerunud
ehitada uus

ehitada uus

ehitada uus

1875

Elamu‐, ja
kommunaalmajandus ‐ üka
vee‐ettevõte, mispakub kõiki
kommunaalteenuseid
Jäätmed ‐ jäätmeplatside
hoold.lep. jätkamine
Tolmuvabaks muutmine on teema, millega iga‐aastaselt tegeleme. Teeme kahekordse pindamise
meetodil. Jalg‐ ja jalgrattateid oleme teinud, mitmed koostöös Maanteeametiga. Teede hoolduseks
tegime varem 2‐aastased hanked, kuid nendega tekkisid probleemid. Tänavavalgustus on enamikus
kohtades välja ehitatud, vanad lambid oleks vaja välja vahetada LEDide vastu. Jäätmeplatsides
toimub 2 korda kuus vastuvõtmine, Kuremaa Enveko haldab seda. Jäätmeplatside tulevik sõltub
uuest seadusest. Vee‐ettevõte peaks olema üks, mis kõike haldab. Meil see toimib hästi. Kuulume
Ida‐Eesti Jäätmehoolduskeskusesse.

Jõgeva linn:
Majandusvaldkonna investeeringuvajadused: tuleb uus tabel!
Investeeringuobjekti
nimetus ja tegevuse sisu

Elluviimise
aasta

põhikooli hoone

2017‐2018

ettevõtlusala

2017

keskväljaku rek
tänavavalgustuse rek

2019

Kogumaksumus
7 100
000
1 055
000
700 000
1 200
000

Omafinantseeringu
määr (%)

KOV finantseering

2 100 000
135 000
110 000
400 000

spordihoone
jalgtee kuremaa/laiuse
suure tn rek
pedja jõgi ja jõeäärne
pedja jõe sild
sotsiaalmaja rek
staadioni rek
kultuurikeskuse rek
Hanked on meil 2‐3 aasta peale. ÜVK arengukava on täiendamisel. Teede‐tänavate hooldus toimib
arengukava järgi. Praegu lähiaastatel on põhirõhk uue põhikooli hoone ehitusele. Ettevõtlusala sai
rahastuse EASist. Tänavavalgustuse tahaks kõik viia LEDidele. Jäätmejaam toimib.

4. Arutelu – millistele teemadele keskenduda ühinemislepingu võtmes?
Koordinaator pakkus välja võimalikke teemasid, mida majandusvaldkonna töörühmas käsitleda.
Töörühma liikmed arutlesid, milliseid teemasid võiks käsitleda edaspidi. Pakuti välja, et üks
arutlusteema võiks olla ühise kommunaalettevõtte loomine. Lepiti kokku, et järgmisel kohtumisel
arutatakse teede ja tänavavalgustuse ning jäätmemajandusega seotud küsimusi.
Otsustati: Järgmine koosolek toimub 11. augustil kl 10 Jõgeva vallamajas. Täpsemad teemad ja teate
saadab koordinaator.

Kokkuvõtte koostas: Katrin Rajamäe.

