Elva Vallavalitsuse istungil 07.01.2020 otsustati
Finants
Kinnitada Elva valla 2020. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve järgmiselt: põhitegevuse tulude eelarve
alaeelarvete ja kontogruppide lõikes summas 22 846 735 eurot. Põhitegevuse kulude eelarve
alaeelarvete ja kontogruppide lõikes summas 21 493 988 eurot. Investeerimistegevuse eelarve
alaeelarvete, kontogruppide ja finantseerimisallikate lõikes: investeerimistegevuse tulud summas 1
860 000 eurot; investeerimistegevuse kulud summas 7 207 787 eurot; finantstulud summas 350 eurot;
finantskulud summas 78 964 eurot. Finantseerimistegevuse eelarve: Laenude võtmine summas 1 683
000 eurot; võetud laenude tagasimaksmine summas 1 562 346 eurot. Kulude katteks suunatud vaba
jääk summas 2 045 000 eurot. Nõuete ja kohustuste muutus 1 908 000.
Kehtestada 2020. aasta baastoetuste, palgatoetuste ja pearaha suurused järgmiselt: kultuuriühingu
baastoetuse suuruseks 800 eurot; kultuuriühingu palgatoetuse suuruseks 20 eurot tunnis, toetatud
tundide arv kuus on vastavalt määruse § 6 lg 5 p 3 12 astronoomilist tundi, 12 kuul aastas; spordiklubi
palgatoetuse suuruseks 4014 eurot; spordiklubi pearaha suuruseks 165 eurot; täiskasvanute
esindusvõistkonna toetuse suuruseks kuni 1000 eurot; muude mittetulundusühenduste baastoetuse
suuruseks 200 eurot. Kinnitada 2020. aasta tegevustoetuste rahaliste eraldiste jaotus
kultuuriühingutele vastavalt lisale 1; täiskasvanute esindusvõistkondadele ja spordiklubidele vastavalt
lisale 2; muudele mittetulundusühendustele vastavalt lisale 3. Eraldada sporditegevuse eelarverealt
Elva Suusaklubile relvade hoiustamiseks 480 eurot ning Elva Laskespordiklubile relvade hoiustamiseks
500 eurot. Eraldada MTÜ-le BC Elva täiskasvanute esindusvõistkonna toetus 900 eurot osalemaks
Tartumaa meistrivõistlustel korvpallis, Elva Keegliklubile toetus 1000 eurot osalemaks Eesti
meistrivõistlustel sportkeeglis ning MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva esindusmeeskonnale täiskasvanute
esindusvõistkonna toetus 1000 eurot osalemaks Premium liigas.
Kehtestada Elva valla munitsipaallasteasutuse lasteaiaõpetaja töötasu (täistööaeg) alammääraks 1184
eurot kuus alates 01.01.2020. Kehtestada Elva valla munitsipaallasteasutuse magistrikraadiga
lasteaiaõpetaja töötasu (täistööaeg) alammääraks 1315 eurot kuus alates 01.01.2020.
Eraldada sotsiaal- ja terviseosakonna alaeelarvest MTÜ-le Elva Puuetega Inimeste Ühing tegevustoetus
summas 1420 eurot. Eraldada sotsiaal ja tervise osakonna alaeelarvest MTÜ-le Käärdi Pensionäride
Päevakeskus tegevustoetus summas 600 eurot.
Hanked
Kinnitada riigihanke nr 216936 „Elva vallas Peedu tee, J. Kärneri tn ja Lootuse tn ning Pika tänava
põhiprojekti koostamine“ tulemused. Tunnistada vastavaks Roadplan OÜ (12432118), OÜ TINTERPROJEKT (10149499), T-MODEL OÜ (11270607), OÜ KESKKONNAPROJEKT (10769210), Landverk OÜ
(11889198), AS Infragate Eesti (10845129) ja ViaVelo Inseneribüroo OÜ (11712139) pakkumused.
Tunnistada edukaks Roadplan OÜ (12432118) pakkumus maksumusega 52700,00 eurot.
Kinnitada riigihanke nr 216130 tulemused: tunnistada vastavaks Hansarent OÜ (11695889) ja Rentest
AS (10814092) pakkumused; tunnistada edukaks Rentest AS (10814092) pakkumus maksumusega
89053,43 eurot.
Maa
Määrata Kenksepa kinnistu (katastritunnus 69403:003:0023) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Välja kinnistu (katastritunnus 69403:003:0073) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Määrata Mesilinnu tn 5 kinnistu (katastritunnus 69403:004:0086) ja Mesilinnu 6 kinnistu
(katastritunnus 69403:004:0088) piiride muutmisel uutele moodustavatele katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Määrata Kaera tn 2a kinnisasja (katastritunnus 17101:001:0070) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Kinnitada kinnistu Väike-Tähe tänav T2, Elva linn, Elva vald (katastritunnus 17101:001:0627) avaliku
kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni protokoll 20.12.2019 ja tulemus.
Omandada tasuta MTÜ Elva Elama poolt püstitatud neli tänavavalgustusposti ning 76 m maakaabelliini
AXPK 4x16, mis on ühendatud Elva linna tänavavalgustussüsteemiga, aadressiga Pargi tn 6b.

Elva Vallavalitsuse istungil 14.01.2020 otsustati
Finants
Finantsosakonnal üle kanda sotsiaalvaldkonna alaeelarvest SA-le Elva Laste- ja Perekeskusele 9017.05
eurot sihtotstarbeline toetus sotsiaaltöötaja palkamiseks laste ja noorukite vaimse tervise kabineti
tegevuseks.
Kinnitada Elva valla munitsipaalüldhariduskoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe
lapse kohta aastas 10. jaanuari 2020 aasta seisuga järgmiselt: Aakre Lasteaed-Algkoolis 6 963,19 eurot;
Elva Gümnaasiumis 1 397,28 eurot; Konguta Koolis 3 336,51 eurot; Palupera Põhikoolis 3 251,27 eurot;
Puhja Koolis 2 829,91 eurot; Rannu Koolis 3 043,39 eurot; Rõngu Keskkoolis 2 358,01 eurot; Valguta
Lasteaed-Algkoolis 6 090,50 eurot.
Kinnitada Elva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 2020. eelarveaastal 5
015,20 eurot (417,93 eurot kuus).
Finantsosakonnal üle kanda SA-e Elva Teenustele (SA Elva Teenused) 9245 eurot sihtotstarbeline
toetus toitlustamisteenuse osutamisega seotud kulutuste katteks.
Kinnitada 2020. eelarveaastaks Elva valla munitsipaalhuvikoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus ühe lapse kohta aastas: Elva Muusikakoolis 3 095,61 eurot; Elva Huviala- ja Koolituskeskuses
huvihariduse osas 559,85 eurot.
Hanked
Kinnitada riigihanke nr 216385 tulemused: tunnistada vastavaks Osaühing Sirkel & Mall (11124774),
OÜ U-DISAIN (10352243), Projekt O2 OÜ (10913931), P.P. Projekt OÜ (12875152) pakkumused, kuna
esitatud pakkumused vastasid riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele; tunnistada edukaks
Osaühing Sirkel & Mall (11124774) pakkumus maksumusega 51 700,00 eurot.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas Kõdukülas asuva Marjamaa maaüksuse osas.

Anda välja reklaami eksponeerimise luba AS’le Olerex reklaami avalikustamiseks alljärgnevalt:
Asukohaga Elva linn, Valga mnt 3a, katastrinumbriga 17005:003:0016 (ärimaa); eksponeerimise ajaga
01.01.2020 – 31.12.2020.
Maa
Määrata Poe kinnisasja (katastritunnus 66601:002:0100) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrk MTÜ, asikoht Pikk tn 15a, 65604, Võru linn kasuks
tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele järgnevalt: Katastriüksus (katastritunnus
17101:001:0719), asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Kirepi küla, Mõisa tee L5. Isikliku
kasutusõigusega koormatava ala suurus 202 m².
Muud
Korraldada Rõngu alevikus, Mahlatsehhi krundil tootmis- ja laohoone laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.
Kinnitada „Elva valla 2020. aasta huvihariduse ja tegevuse kava“.
Salle Ritso
vallasekretär

