Elva Vallavalitsuse istungil 30.06.2020 otsustati
Hanked ja pakkumused
Korraldada kirjalik enampakkumine Elva vallas Lossimäe külas Mädaka kinnistul (kinnistu registriosa nr
4507404, katastritunnus 69402:001:0043), pindala 756 m² võõrandamiseks.
Kinnitada riigihanke nr 223948 „Kentsi paisjärve kaevetööd“ tulemused: tunnistada edukaks OÜ
HANSO MK (11043389) pakkumus maksumusega 621 300,00 eurot (km-ta) ja sõlmida OÜ-ga HANSO
MK tööde tegemiseks hankeleping.
Muud
Muuta Elva Varahalduse OÜ-ga sõlmitud töövõtulepingut.
Kinnitati Elva vallas 2020. aasta hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise komisjoni ettepaneku
alusel toetuste saajad ja toetuse saajad, kelle taotlus rahuldati tingimuslikult.
Anda välja reklaamiluba OÜ Werrew ja OÜ Marepleks.

Elva Vallavalitsuse erakorralisel istungil 01.07.2020 otsustati
Sõlmida MTÜ-ga Eesti Avaliku Sektori Andmeside (registrikood 80389213) andmesideteenuse leping.

Elva Vallavalitsuse istungil 07.07.2020 otsustati
Avalikud üritused
Lubada Keskoja OÜ-l korraldada 1. augustil 2020 kell 9-16 Puhja Seltsimaja ümbruses ja pargis avalik
üritus „Selle suve laat“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Heli Visnapuu, tel 56618707, e-post:
heli1955@hot.ee.
Lubada Waksal Wabrik OÜ korraldada Elva linnas Waksali Wabriku hoovis (Pikk 43) avalikud üritused:
etendus „Head tüdrukud nii ei tee“ 18. juuli 2020 kell 19 - 22; etendus „Lollidemaa“ 24. juuli 2020 kell
20.00 - 22.00; kontsert „Puuluup“ 15. august kell 20.00 – 23.00. Ürituse korraldamise eest vastutav isik
on Aivo Johanson, telefon 507 2544, e-posti aadress aivo@erametsa.ee.
Maa
Määrata Vahessaare külas Kivistiku kinnisasjaga piirneva maa erastamisel katastriüksuse pindala,
koha-aadress ja sihtotstarve järgnevalt: katastritunnus 17101:001:0962, Tartu maakond, Elva vald,
Vahessaare küla, Väike-Kivistiku, pindala 2237 m², sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata katastriüksuse (17101:001:1025) aadressiks Tartu maakond, Elva vald, Metsalaane küla,
Tagametsa, pindalaks 3,0 ha, sihtotstarbeks maatulundusmaa ja katastriüksuse (17101:001:1176)
aadressiks Tartu maakond, Elva vald, Külaaseme küla, Uue-Sepa, pindalaks 2,79 ha, sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
Määrata Kõrtsi kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Elva vald, Neemisküla, Kõrtsi, sihtotstarve elamumaa; Elva
vald, Neemisküla, Kõrtsipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Muud
Lubada Grillers OÜ-l kaubelda 14.-15. augustil 2020 Elva turuplatsil treilermasinast (lubatud
paigaldada turuplatsile külmikmasin) käsitööburgeritega.
Kinnitada Rannu alevikus Ringtee tn 15 kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemus ja kinnitada
enampakkumise võitjaks OÜ MELIOR-M pakkumusega 9100 eurot.
Anda välja reklaamiluba Maxima Eesti OÜ-le.

Salle Ritso
vallasekretär

