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1. Arutelu jätkamine kommunaalettevõtete/asutuste teemal
Koordinaator tõi välja ühinemislepingu sätted kommunaalmajanduse teemal:
 Ühinenud omavalitsuses on ühine ühisveevarustusega ja –kanalisatsiooniga (v.a Palamuse
piirkond) ning kommunaalteenustega (teede hooldus, tänavavalgustuse hooldus, heakord,
kalmistute haldamine, vallavara haldus) tegelev ettevõte, mis tagab ühtse teenusepakkumise.
 Korraldatud jäätmevedu korraldatakse läbi MTÜ Ida‐Eesti Jäätmehoolduskeskuse. Korraldatakse
jätkuvalt ohtlike jäätmete kogumisringe hajaasustuses ning jätkatakse jäätmejaamade/
kogumispunktide tegevust.
Seejärel vaadati üle kaardistuse tabel vee‐ ja kanalisatsiooniteenuse osas, mis oli eelnevalt
täiendatud 2016. a andmetega. Töörühm tõstatas küsimuse, kas veehind peaks olema tulevikus üle
valla ühtse määraga või mitte. Tormas on hetkel veeteenuse hind ühtne üle valla. Jõgeva vallas on
erinevad hinnad Jõgeva alevikus ja muudes asulates. Jõgeva aleviku veehind kooskõlastatakse
Konkurentsiametiga (üle 2000 ie), teistes asulates on vee‐ettevõtja hinnataotluse kooskõlastanud
vallavalitsus. Lisaks on Jõgeva vallas praegune hinnaerinevus seotud erinevate taotlusvoorudega,
olenevalt toetusraha ja omafinantseeringu allikast.
Järgnevalt arutati, kas ja milliseid kommunaalettevõtteid ühendada ning millises järjekorras
ühendamist läbi viia. Kuremaa Enveko ja Torma Soojus on omavahel juba kohtunud ning valmisolek
on olemas need kaks ettevõtet ühendada. Jõgeva linna esindaja tõstatas küsimuse, kas ei võiks sel
juhul ühendada juba kohe kõik kolm ettevõtet. Lisaks arutati, et üks võimalus on ka see, et
muudetakse ühinemislepingut ning luuakse kaks eraldi ettevõtet – eraldi vee‐ettevõte ja eraldi muu
kommunaal. Lepiti kokku, et kolme praeguse ettevõtte juhatused/nõukogud kujundavad selles
küsimuses kahe nädala jooksul seisukoha ning järgmisel töörühma koosolekul võetakse see küsimus
uuesti teemaks.
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2. Muud küsimused
Koordinaator tõi välja linna/vallasekretäride töörühma ettepaneku, et majanduse töörühm võiks teha
kehtivate teenuslepingute kaardistuse. Töörühma liikmed arutasid, et järgmisel korral tuleks
kujundada seisukoht uute lepingute osas ning otsustada, kas panna ühine tähtaeg uutele lepingutele,
mis sel aastal sõlmitakse. Sel aastal sõlmitud pikaajalised hanked tuleks kooskõlastada teiste
ühinevate omavalitsuste volikogudega.
Lepiti kokku, et töörühm teeb kehtivate teenuslepingute kaardistuse, koordinaator teeb vastava
tabeli ja saadab omavalitsustele. Kaardistatavad lepingud võiksid olla: teede hooldus, haljastus,
tänavavalgustus, jäätmemajandus, elektrimüük, käidukorraldus, õpilastransport, koerad‐kassid, KIK
ning lepingud KOVi ja kommunaalettevõtte vahel.
Järgnevalt vaadati põgusalt esialgset majandusvaldkonna ning teenuskeskuste struktuuri. Arutelu sel
teemal jätkatakse järgmisel koosolekul.
Otsustati:
1. Olemasolevate kommunaalettevõtete (Kuremaa Enveko, Torma Soojus, Jõgeva Veevärk)
juhatused/nõukogud/omanikud kujundavad kahe nädala jooksul seisukoha
kommunaalettevõtete ühendamise osas. Võimalikud variandid:
a. Kõik kolm praegust ettevõtet ühinevad juba 2017. aastal, tekib üks kommunaalettevõte.
b. 2017. a aastal ühinevad omavahel Kuremaa Enveko ja Torma Soojus, Jõgeva Veevärk
ühineb nendega 2018. aastal.
c. Perspektiivis luuakse kaks eraldi ettevõtet – vee‐ettevõte ja muu kommunaal. Sel aastal
ühinevad Kuremaa Enveko ja Torma Soojus.
2. Koostatakse kehtivate teenuslepingute kaardistus. Koordinaator saadab vastava tabeli
omavalitsutele täitmiseks.
3. Järgmine koosolek toimub 9.03 kl 14.00 Jõgeval.

