Elva Vallavalitsuse istungil 1.10.2019 otsustati
Maa
Lõpetada Elva vallas Kirepi külas asuva maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud
ostueesõigusega erastamise õiguse puudumise tõttu.
Määrata katastriüksuse (17101:001:0632) pindala, koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: kohaaadress: Elva vald, Rõngu alevik, Kesk tn 3; pindala: 1741 m²; sihtotstarve: elamumaa.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule
alljärgnevalt: Katastriüksus (58201:001:0207), asukohaga Elva vald, Palupera küla, Heki kinnistu.
Isikliku kasutusõigusega koormatava ala suurus on 111 m².
Määrata Mäe-Arbi katastriüksuse (17002:003:0037) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva linn, Mäe-Arbi ,
sihtotstarve üldkasutatav maa; Elva linn, Kulbilohu tn 13, sihtotstarve üldkasutatav maa; Elva linn,
Kulbilohu tänav L3, sihtotstarve transpordimaa.
Määrata Odra tn 3 kinnistu (69403:004:0172) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Käärdi
alevik, Odra tn 3, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Käärdi alevik, Mesika tänav L6, sihtotstarve
transpordimaa.
Määrata maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Elva vald, Kirepi küla, Külaplatsi,
sihtotstarve üldkasutatav maa.
Muud
Finantsosakonnal üle kanda üldplaneerimise alaeelarvest SA Elva Teenused arveldusarvele 3859,05 €
sihtotstarbeline toetus Elva Gümnaasiumi Tartu mnt õppehoone köögi ventilatsiooni remondiga
seotud kulutuste katteks.
Moodustada Elva valla haridusvaldkonna tunnustusavalduste laureaatide otsustamiseks komisjon
koosseisus: Maano Koemets; Mare Tamm; Liis Lehiste; Margit Kink; Kairi Vasemägi.
Tarekese üürimajas sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine ja üürilepingu lõpetamine.
Kinnitada Puhja Kooli 2019/2020 õppeaasta hoolekogu järgmises koosseisus: Veljo Raide vanemate
esindaja, II kooliaste; Kersti Luik vanemate esindaja, I kooliaste; Olga Dorofejeva vanemate esindaja,
III kooliaste; Sulev Lääne vanemate esindaja, I kooliaste; Karita Tilk vanemate esindaja, I kooliaste;
Janno Reinomägi vanemate esindaja, I kooliaste; Ülle Närska õppenõukogu esindaja; Leiki Sild
vilistlaste esindaja; Triine Uibokand õpilasesinduse esindaja; Marika Saar kooli pidaja esindaja.
Kiita heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet.
Muuta Elva valla 2019. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet.
Kinnitada kinnistu Uus-Kasevälja, Kapsta küla, Elva vald (17101:001:0205) avaliku otsustuskorras
võõrandamise tulemus järgmiselt: kinnitada otsustuskorras võõrandamise võitjaks IK ESTATE OÜ
pakkumusega 3000 eurot, mis jääb kinnistu lõplikuks ostu-müügihinnaks; võõrandada kinnistu
nimetatud võitjale.

Moodustada Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste laureaatide hindamiseks komisjon
koosseisus: Maano Koemets; Toomas Järveoja; Marika Saar; Heiki Hansen; Mikk Järv; Kertu Vuks;
Allan Allik.
Esitada volikogule eelnõu „Elva valla 2020 aasta eelarve“ komisjonides arutamiseks.
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