Elva Vallavalitsuse istungil 24.04. ja 30.04.2019 otsustati
AVALIKUD ÜRITUSED
Lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 12.05.2019 kell 16:00-21:00 Ulila Suveaias „Emadepäeva
simman“. Vastutav isik on Ülari Toots, tel 5073842.
Rallikrossi Arenduse MTÜ-l korraldada Vellaveres 11.05.2019 kell 07:00-18:00 avalik üritus „Olerex
Eesti meistrivõistlused rallikrossis 2019 1. etapp“ ja 07.09.2019 kell 07:00-18:00 „Olerex Eesti
meistrivõistlused rallikrossis 2019 7. etapp“. Vastutav isik on Sandra Reinsalu, tel 5185282.
MTÜ-l Aerobike Cycling Agency korraldada 19.05.2019 avalik üritus „Filter Maanteekarikasarja 2.
etapp/Elva 34. Rattapäev“ ja sulgeda liiklus Tartu maanteel Kirde tn ristmikust kuni Konguta tee ristini
19.05.2019 kell 11-16. Vastutav isik Karina Kork, tel 58998604.
EHITUS
Anda projekteerimistingimused Elva linnas Kruusa 17 abihoone (kuuri) ehitusprojekti koostamiseks.
Korraldada Elva linnas Kesk tn 27 ärihoone-korterelamu ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.
Anda ehitusluba puurkaevu rajamiseks Ridakülas Nõmme maaüksusele; suvila-abihoone püstitamiseks
Vahessaare külas Kase maaüksusele; üksikelamu püstitamiseks Elva linnas Käo tee 70 maaüksusele,
Metsalaane külas Väike-Hansu kinnistule ja Elva linnas Nurme tn 10 maaüksusele;
Korraldada Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 17.05.17.06.2019 Elva Vallavalitsuses.
Võtta vastu Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava
maa-ala detailplaneering, määrata detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestuseks 10.-23.05.2019 ja
avaliku arutelu ajaks 30.05.2019 algusega kell 16.00 Vallavalitsuse saalis, Kesk tn 32 Elva linn.
HANKED
Kinnitada riigihanke nr 207762 „Verevi järve rannavalve teenus 2019- 2021“ tulemused, sõlmida AS
G4S Eesti hankeleping maksumusega 46666,72 eurot.
MAA
Määrata Väljaotsa kinnistu (registriosa 3127604) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed - Elva vald, Palupõhja küla,
Väljaotsa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Palupõhja küla, Palumetsa, sihtotstarve
maatulundusmaa.
Määrata Targapää kinnistu (registriosa 756540) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele
moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed - Elva vald, Pedaste küla, Targapää,
sihtotstarve maatulundusmaa jaElva vald, Pedaste küla, Targapää, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Uderna külas, Laane katastriüksustele (69403:003:0201; 69403:003:0202) uueks kohaaadressiks Elva vald, Uderna küla, Sambliku.
Määrata Metsalaane külas, Lauri-Hansu maaüksuse (katastritunnus 33101:001:0332) uueks kohaaadressiks Elva vald, Metsalaane küla, Väike-Hansu.
Anda MTÜ-le Elva Elama tasuta kasutada maa-ala Elvas, Pargi 6b suurusega ca 900m2 koerte jalutusja mänguväljaku rajamiseks ja valminud rajatise kasutamiseks tähtajaga 5 aastat.
Määrata ehitise teenindamiseks vajaliku maa pindala, koha-aadress ja sihtotstarve - Mäeotsa küla, EesMetsasalu, pindala 3737 m², sihtotstarve elamumaa ja Mäeotsa küla, Väike-Metsasalu, pindala 7020
m², sihtotstarve elamumaa.
Määrata Elva vallas Kaimi külas asuvate M. V. omandis oleva ehitiste teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks ca 1044 m², lähiaadressiks Õunapuu ja sihtotstarbeks elamumaa ning nõustuda
hoonestusõiguse seadmisega riigimaale.

MUUD
Võeti vastu määrus „Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord“ ja „Elva valla
taotluste vastuvõtu ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus“.
Jätta Elva Vallavalitsuse struktuurist välja üks koordinaatori ametikoht (1,0) ja lisada struktuuri
kantselei osakonna alla täiendav töökoht - infospetsialisti töökoht 1,0.
Avaldada Elva valla kodulehel ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskiri avalikkusele
tutvumiseks ja määrata ühinemislepingu muutmise eelnõu kohta ettepanekute ja vastuväidete
esitamise tähtajaks 06.06.2019.
Sõlmida Piksel OÜ-ga leping tarkvarasüsteemi SPOKU juurutus-, arendus-, hooldus- ja majutusteenuse
kasutamiseks.
Salle Ritso
vallasekretär

