Elva Vallavalitsuse istungil 03.12.2019 otsustati
Avalikud üritused
Lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 12.01.2020 kell 17.00-20.00 Ulila Suveaias avalik üritus
„Tulepidu 2020“ vastavalt esitatud taotlustele. Ürituste korraldaja vastutav isik on Ülari Toots, telefon
5073842, info@ulilasuveaed.ee.
Hanked
Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Elva vallas Peedu tee, J. Kärneri tn ja Lootuse tn ning
Pika tänava põhiprojekti koostamine“
Maa
Määrata Toominga kinnisasja (60501 003:0107) uueks sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Elva linnas, Mahlamäe tn 2 katastriüksuse (17009:001:0033) sihtotstarbeks 55% kaitsealune maa ja
45% elamumaa.
Määrata Elva linnas, Vambola tn 1 katastriüksuse (17001:002:0022) sihtotstarbeks üldkasutatav maa.
Määrata Elva linnas, Palu tee 9a katastriüksuse (17001:002:0021) sihtotstarbeks üldkasutatav maa.
Määrata Elva linnas, Palu tee 9 katastriüksuse (17001:002:0020) sihtotstarbeks üldkasutatav maa.
Määrata Mäe kinnistu (60801:002:0320) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Aakre küla, Mäe, sihtotstarve
maatulundusmaa; Elva vald, Aakre küla, Mäepõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Sahko kinnistu (60801:001:0651) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Pühaste küla, Sahko,
sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Pühate küla, Sahkopõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Väike-Koidu katastriüksuse (17101:001:0530) ja Hellenurme-Päidla kergliiklustee L1
katastriüksuse (17101:001:0529) piiride muutmisel uutele moodustavatele katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Hellenurme küla, Väike-Koidu, sihtotstarve
elamumaa; Elva vald, Hellenurme küla, Hellenurme-Päidla kergtee L1, sihtotstarve transpordimaa.
Muud
Algatada Elva linnas H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine ning kinnitada
detailplaneeringu lähteseisukohad.
Muuta „Elva valla huvihariduse ja tegevuse kava aastateks 2019-2020“.
Kinnitada Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu 2019/2020 õppeaastaks.
Eraldada Elva valla 2019. aasta eelarve reservfondist Puhja Kooli üldkulude eelarvesse 48 060 €
tõhustatud või erituge saavate õpilaste eest makstava tegevustoetuse 2018. aasta kasutamata jääk.
Muuta Elva Vallavalitsuse 2019. aasta hangete tööplaani.

Elva Vallavalitsuse istungil 10.12.2019 otsustati
Hanked
Sõlmida Melior-M OÜ-ga hankeleping lumetõrjeteenuse teostamiseks Konguta piirkonnas 2019-2022
talveperioodidel maksumusega 65 €/töötunni eest (ilma käibemaksuta).
Maa
Seada sundvaldus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks Elva vallas, Elva linnas, Pikk tn 75 katastriüksusele
(17002:002:0010) ja Pikk tn 71 katastriüksusele (17002:002:0023), Käärdi alevikus, Rukki tn 7
katastriüksusele (69403:004:0250).
Muud
Muuta Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 määrust nr 6 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi
alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ järgmiselt: määruse paragrahv 2 punkt 1 sõnastatakse „üür
kuni 6 eurot ühe ruutmeetri eest kuus“.
Osta MTÜ-lt Tõusvad Tähed Rannu eakate päevakeskuses eakate tegevuse korraldamise teenust 1.01.31.12.2020 maksumusega 370€ kuus.
Eraldada projektitoetus MTÜ-le Rakke Külaselts summas 150 eurot projektiks Jõulumeeleolu loomine
metsas.

Salle Ritso
vallasekretär

