Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia
avalik arutelu
Elva Jaamahoone
10.09.2018
Kertu Vuks ● Elva arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Tänase arutelu eesmärk:
• Ülevaade koostatud arengukava ja eelarvestrateegia eelnõust
• Võimalus teha ettepanekuid nii eesmärkide, tegevuste kui
investeeringuobjektide osas, et Elva valla tuleviku kujundamine
vastaks meie soovidele
• Räägi kaasa- see on Sinu võimalus suunata Elva valla arengutettepanekud on oodatud hiljemalt 12.09.2018 e-posti teel
kertu.vuks@elva.ee

Visioon:
Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud parima elu- ja
ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti
Väärtused:
Avatud. Nutikas. Säästlik. Kaasav
Väljakutsed:
• Avatud valitsemise põhimõtete rakendamine praktikas
• Elanike arvu vähenemine
• Looduslike eelduste ja soodsa asendi parem ärakasutamine turismi ja puhkemajanduse arendamiseks
• Töökohtade vähesus hajaasustatud piirkonnas
• Atraktiivse elukeskkonna loomine
• Vajaduspõhise ühistranspordi korraldamine
• Võrdsete võimaluste loomine elukestvaks õppeks
• Laste ja perede heaolu toetamine
• Eakate heaolu toetamine

Eesmärk: Elva vallas väärtustatakse õppijakeskset haridust

Alaeesmärk:
Igal lapsel on hoiuvõi lasteaiakoht
kaasaegses ja
sõbralikus
arengukeskkonnas

Alaeesmärk:
Kodulähedases
koolis on loodud
huvitav,
kaasahaarav ja
kaasaegne
õpikeskkond

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Loodud on
võimalused
hariduslike
erivajadustega laste
õpetamiseks

Igas koolis
rakendatakse
ettevõtlusõpet ning
tagatakse karjäärinõustamine

Alaeesmärk:
Alaeesmärk:
Elva Gümnaasiumi
tugevdamine

Haridusvaldkond
on edukalt
koordineeritud ning
tõusnud on
haridusasutuste
kvaliteet

Eesmärk: Elva vald toetab elanike heaolu, tervist ja
iseseisvat toimetulekut

Alaeesmärk:
Laste ja perede heaolu
on toetatud

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Tervise ja tervislike
eluviiside
väärtustamine

Eakad ja puudega
inimesed on aktiivsed
kogukonna liikmed

Alaeesmärk:
Eakatele ja puudega
inimestele on
korraldatud
kvaliteetsed
sotsiaalteenused

Alaeesmärk:
Sotsiaalvaldkond on
arendatud ning
valdkonnaüleselt
koordineeritud

Eesmärk: Elva vallas on mitmekülgsed vaba aja veetmise
võimalused

Alaeesmärk:
Huvihariduse- ja
tegevuse kaudu on
loodud võimalused
igas eas isiksuse
mitmekülgseks
arenguks

Alaeesmärk:
Vaba aja
veetmiseks vajaliku
taristu arendamine

Alaeesmärk:
Raamatukogude
arendamine

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Sporditegevuse
toetamine ja
valdkonna edukas
koordineerimine

Rahvakultuuri
säilitamine ja
kohaliku mälu
talletamine

Alaeesmärk:
Kultuuri toetamine
ja valdkonna
edukas
koordineerimine

Eesmärk: Elva vallas on parim elu- ja ettevõtluskeskkond

Alaeesmärk:

Haljasalad,
parkmetsad
ja veekogud
on
hooldatud

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Elukeskkonna
arendamine

Tehnovõrgud
ja teed on
kaasajastatud

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Säästlik
majandamine

Turvalisuse
tagamine

Jäätmemajandus on
keskkonnasõbralik ja
kaasaegne

Alaeesmärk:

Transpordikorraldus on
paindlik ja
vastab elanike
liikumisvajadustele

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Ettevõtluskeskkond on
atraktiivne

Loomemajanduse
arendamine

Eesmärk: Elva vald on tuntud positiivse mainega sihtkoht

Alaeesmärk:
Ühtne ja
läbimõeldud
turundustegevus
Elva valla
tutvustamiseks

Alaeesmärk:
Kultuurimälestised
on heas korras ja
külastajatele avatud

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Professionaalsed
turismiettevõtjad
pakuvad kvaliteetseid
teenuseid

Hooldatud
turismipaigad loovad
eeldused valdkonna
arenguks

Alaeesmärk:
Sporditurismi
arendamine

Eesmärk: Elva vald on hästi juhitud aktiivse kogukonnaga
vald

Alaeesmärk:
Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Kogukonnad on
aktiivsed ning
kaasatud valla
juhtimisse

Avatud
valitsemise
põhimõtete
rakendamine

Noored on
kaasatud valla
juhtimisse ja
noorsootöö on
hästi korraldatud

Alaeesmärk:

Alaeesmärk:

Sihtgrupid on kursis
valla infoga
sobivate
infokanalite kaudu

Elva vald osaleb
strateegiliselt
olulistes
koostöövõrgustikes

Alaeesmärk:
Elva vallavalitsus ja
hallatavad asutused
on hinnatud
tööandjad
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Antavad toetused
tegevuskuludeks
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Suuremad ja piirkonda puudutavad investeeringud

Maksumus kokku 2018-2025

Kõik investeeringud kokku
Rõngu kogukonnakeskus

24 348 691€
524 400€

Elva linnasüdame kaasajastamine

2 873 600€

Rõngu kõnniteede ja jalgtee ehitamine PKT projekt
Teede ja tänavate investeeringud *
Kentsi paisjärv

798 655€
2 762 061€
564 000€

Elva spordihoone rajamine

5 500 000€

Elva linnastaadioni projekteerimine ja uuendamine

1 200 000€

Puhja kooli kaasajastamine

1 720 548€

Käärdi lasteaia detailplaneering ja ehitus

2 500 000€

Elva Gümnaasiumi Puiestee hoone kaasajastamine

3 000 000€

Rannu kooli kaasajastamine
Verevi järve saneerimise projekteerimine ja teostamine
Elva jäätmejaama rajamine
Elva lauluväljaku arendamine
Elva lasteaed Õnneseen hoone kaasajastamine
Elva lasteaed Murumuna mänguväljaku arendamine
Elva turuplatsi kaasajastamine
Elva Päevakeskuse arendamine
Sihtfin. kortermajade parklate jm rajatiste planeerimine
Sihtfin. Lagunenud ja ohtlike hoonete lammutamiseks
Sihtfin. tänavate äärsete kinnistute korrastamine
Sihtfin. Tartumaa Tervisekeskus

1 525 000€
695 000€
300 000€
160 000€
341 500€
40 000€
30 000€
30 000€
140 000€
140 000€
70 000€
250 000€
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Saadud toetuste arvelt

Edasised tegevused arengukava protsessis:
• AK ja ES avalik väljapanek kuni 12.09.2018, ettepanekud palun saata
kirjalikult kertu.vuks@elva.ee
Arutelud piirkondades :
11.september 18.00 Rõngu Rahvamajas
Arutelud volikogu komisjonides
01.10.2018 AkEs II lugemine vallavolikogu istungil

Ettepanekud ja täpsustused on oodatud
hiljemalt 12.09.2018
kertu.vuks@elva.ee

Aitäh!

Kaasav eelarve Elva vallas

Mis on kaasav eelarve?
• Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sh Eestis,
kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale
on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel
teatud summa osas kaasa rääkida.
• Elva vallaks ühinenud omavalitsustest rakendas ühinemise eelselt
kaasavat eelarvet Elva linn.
• Kaasava eelarve rakendamise eesmärk on avalikes huvides
kasutatavate investeeringute tegemine.

Mis võib olla kaasava eelarve objekt?
• Kaasava eelarve osa suuruseks Elva valla eelarves on 45 000 eurot.
• Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema
avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
• Kaasava eelarve kogusumma jaotatakse kolme rahvahääletusel
kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et
kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates
piirkondades.
• Kolm enim hääli saanud ettepanekut (erinevates piirkondadest)
saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000
euro väärtuses.

I etapp:
Ettepanekute esitamine
• Idee võib esitada igaüks;
• ettepanekuid saab esitada 1-15. septembrini VOLIS
keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee.
• Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

Ideekorje 1.-15.september!
Ettepanek peab sisaldama:
• esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
• nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
• idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike
kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi
lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks
on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);
• sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue
võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma
suurus, vanus jm olulised tunnused);
• ettepaneku hinnangulist maksumust;
• muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto,
kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

II etapp
Ettepanekute sõelumine:
• Vallavalitsus vaatab kõik laekunud ettepanekud üle ja esitab oma
arvamuse kõikide ettepanekute kohta ettepanekute sõelumise
komisjonile
• Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 11-liikmeline komisjon,
kuhu kuuluvad:
• Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnakogude
esindajad;
• Vallavalitsuse 4 esindajat (osakonnajuhatajad, vallavalitsuse liige);
• Elva Vallavolikogu esimees.

III etapp
Rahvahääletus:
• Kõikide rahvahääletusele pääsenud ideede autorid tutvustavad oma
töid avalikul koosolekul.
• Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald.
• Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt.
• Rahvahääletuse aeg on seitse kalendripäeva.
• Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikutunnistusega
või mobiil-IDga elektroonilises keskkonnas VOLIS või Vallavalitsuses ja
teenuskeskustes. Lisaks võib Vallavalitsus hääletuse korraldada ka
raamatukogudes, koolides ning muudes avalikes ruumides.

Kes otsustab võitja?
• Rahvahääletuse tulemusena reastatakse e0epanekud vastavalt
saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud e0epanekusttekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud e/epanekut
realiseeritakse, 8ngimusel, et kaasava eelarve objek8d peavad
asuma valla erinevates piirkondades.
• Kui e0epanekute kogumaksumus on väiksem kui 45 000€, siis kuulub
realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve
objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

AITÄH!

