XXXI Vallavolikogu istungi kokkuvõte
Elva vallavolikogu istung toimus 15. juunil Elva kultuurikeskuse saalis. Peale kahte
elektroonilist istungit oli osade volikogu liikmete soov, et istung toimuks seekord
kokkusaamisega. Kultuurikeskuse saal võimaldas paigutada volinikud istuma mõistliku
vahemaaga üksteisest. Päevakorras oli viis otsuse eelnõu ja kolm määruse eelnõu,
informatiivsed päevakorrapunktid ning komisjoni esimeeste ülevaade tööst.
Istung algas vallavanema ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst.
Kevadsuvine periood on hoolimata eriolukorrast olnud töine, on hangete koostamise ja
lepingute sõlmimise aeg. Vallavanem selgitas ka täpsemalt eriolukorrast tulenevaid
lisakulusid ja nende katmist. Vallavanema ettekande peale esitati hulgaliselt küsimusi
heakorra, kalmistute, teede ja tänavate olukorra kohta. Eraldi teemaks tõusis vareseid
puudutav küsimus. Varestega seotud probleemi tõstatas volikogu liige Rein Abel, kelle sõnul
on tema poole pöördunud Elva linna elanikud, kes peavad olukorda väljakannatamatuks ning
soovitakse, et vallavalitsus võtaks midagi ette. Volikogu saalis olid ka linnaelanikud, kes said
välja öelda, mis neid vareste puhul häirib ja mis nende arvates peaks ette võtma.
Priit Värv andis ülevaate spordikomisjoni tööst. Spordikomisjon on arutanud Elva
spordihoone ehitamise ja sisustamisega seotud teemasid, spordiklubide koostööd ja
toetamist, spordirajatiste olukorda ja tulevikuväljavaateid uute spordirajatiste ehitamisel.
Volikogu kinnitas Elva valla 2019. aasta majandusaasta aruande. Vallavanem Toomas
Järveoja luges ette otsuse eelnõu, mille kohaselt kuuluvad majandusaasta aruande koosseisu
tegevusaruanne, raamatupidamisaruanne koos eelarve täitmise aruandega ja sõltumatu
vandeaudiitori aruanne. Abivallavanem Marika Saar pööras oma pikemas ettekandes
tähelepanu tegevusaruandele ja selle seotusele valla arengukavas seatud eesmärkide
täitmisega. Revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro lisas aruandele komisjoni seisukoha, milles
komisjoni kõik liikmed nõustusid audiitori arvamusega.
Volikogu kinnitas II lisaeelarve ja muudatused põhieelarves. Elva valla 2020. aasta II
lisaeelarve korrigeerib eelarvet, kuna riiklike õigusaktidega on vallale eraldatud täiendavaid
vahendeid. Muudatused on seotud ka pandeemiast tingitud tulude vähenemisega, seetõttu
vähendatakse personalikulusid ja lisatakse eelarvesse eriolukorrast tulenevaid täiendavaid
kulusid. Täpsemalt kärbiti vallavalitsuse ja hallatavate asutuste palgafondis olevat 3% puhvrit,
mis on mõeldud lisatasude, preemiate jms maksmiseks.
II lisaeelarve maht on 565 871 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 565 871 euro võrra ja
kulud vähenevad 94 132 eurot. Lisaeelarve põhitegevuse tulem on 660 003, mis suunatakse
investeerimistegevuse eelarvesse. Viimase puhul on tegemist Vabariigi valitsuse toetusfondi
eraldatud summaga, mis on ette nähtud teede ja tänavate korrashoiuks.
Volikogu täpsustas tunnustamiste korda. Volikogu muutis Elva valla tunnustusavalduste
korras tunnustamiseks esitamise tähtaegu, et tähtajad oleksid ühtlustatud, see kergendab nii
tunnustamiseks esitamise kui ka tunnustamise otsustajate tööd. Üldine tähtaeg kandidaatide
esitamiseks on edaspidi 31. detsember.
Muudatused tegevustoetuste taotlemise korras tagavad parema kontrolli toetuste üle. Elva
valla tegevustoetuste määrust täiendati lausega „Lapsevanem või lapse eestkostja peab

olema kinnitanud lapse spordiklubis osalemise". See tähendab, et edaspidi annab lapsevanem
või lapse eestkostja eraldi kinnituse oma lapse osalemise kohta spordiklubi treeningutel.
Kinnituse saab anda Spoku-keskkonnas ja haridus- ja kultuuriosakonnas kohapeal. Sellisel
juhul on spordiklubile pearaha maksmine kontrollitud ja läbipaistev.
Elva vald taotleb riigilt tasuta maad lasteaia parkla ehitamiseks Rõngu alevikus. Rõngu
lasteaial puudub parkla, seni on kasutatud katlamaja maad, kuid seoses katlamaja
rekonstrueerimisega kaob see võimalus ära. Lasteaia naabruses, Aia tn 2a, on riigile kuuluv
maatükk, millest ligikaudu 2000 m2 suurust osa taotleb vald munitsipaalomandisse
eesmärgiga sinna rajada lasteaia klientidele ja töötajatele parkla.
Enampakkumise korras müüakse vallale mittevajalik kinnistu Lossimäe külas. Elva vald
võõrandab enampakkumisel Lossimäe külas asuva Mädaka kinnistu. Kinnistu suurus on 756
m2 ja kinnistul asub amortiseerunud saunahoone. Maatüki sihtotstarve on ühiskondlike
ehitiste maa. Abivallavanem Heiki Hansen kinnitas, et vallal ei ole seda kinnistut vaja oma
tegevuseks, peale selle puudub sinna avalik juurdepääsutee. Volikogu otsustas kinnistu
enampakkumisel võõrandada.
Volikogu nõustus geoloogilise uuringuloa andmisega. Keskkonnaameti menetluses on
geoloogilise uuringuloa taotlus Purtsi külas asuvale Kurejärve karjääri maaüksusele. Kurejärve
karjääris on eelnevalt tehtud kaevandamistöid , kuid ei ole selge, mis mahus on seal veel
kruusa ja liiva. Maaüksus kuulub riigile, kuid riik on enampakkumise korras võõrandanud
uuringuloa saamise õiguse, mille omandas OÜ Makita Karjäärid. Volikogu nõustus
Keskkonnaameti otsuse eelnõuga, mis lubab Makita Karjäärid OÜ-l uuringuid teostada.
Uuringuloa andmisega nõustumine ei tähenda automaatselt kaevandamisloa andmist
tulevikus.
Volikogu andis loa sõlmida hoonestusõigus vallale kuuluvale kinnistule. Kinnistu Kentsi
paisjärv asub Mälgi külas ja sellel asub Kentsi paisjärv, maa sihtotstarve on 95% veekogude
maa ja 5% üldkasutatav maa. Kinnistu suurus on 62,15 ha. Hoonestusõigus antakse tasuta ja
otsustuskorras 20 aastaks vallale kuuluvale sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport.
Hoonestusõiguse eesmärk on taastada Kentsi paisjärv ja arendada see välja puhke- ja turismi
piirkonnaks. Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport üks põhikirjaline ülesanne on majandada,
hallata, arendada ja rajada kultuuri-, spordi- ja turismiehitisi. Taastamistööde lõpus on
veekogu taastunud ja loodud sobivad tingimused kavandatavate jätkutegevuste tarbeks.
Samaaegselt paisjärve taastamisega saab alustada paisjärve ümber taristu ja muude
väikevormide rajamist.
Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis esitas volikogu liige Vahur Jaakma
fraktsioonide Elvamaa esimesed ja Elva vallakodanik pöördumise volikogu ja vallavalitsuse
poole. Pöördumine ja ettekanne oli ajendatud Hellenurme detailplaneeringu menetlusest.
Täpsemalt on tegemist Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste
detailplaneeringuga, mis käsitleb arendaja AS Lõuna-Eesti hooldekodu Hellenurme kompleksi
laiendamist. Vahur Jaakma tutvustas planeeringu senist käiku ja leidis, et vallavalitsus
pidurdab põhjendamatult menetlust. Pöördumise ettepanek oli jätkata õigus- ja
mõistuspärast menetlust, sest planeeringuga ei suurene hooldavate arv vaid paranevad
elutingimused.

Abivallavanem Mikk Järv tegi ettekande, milles selgitas vallavalitsuse seisukohta, mis seisus
on detailplaneering ja miks on selle menetlus veninud. Mikk Järve sõnul ei ole planeeringu
koostaja suutnud esitada sotsiaalsete mõjude analüüsi, mis annaks selge hinnangu, millised
mõjud tekivad planeeringu elluviimisel. Mikk Järv põhjendas sotsiaalsete mõjude analüüsi
vajadust sellega, et piirkonnakogu ja kohalikud elanikud on tundnud muret seoses
hooldekodu planeeritud laienemisega ja sellega kaasnevate mõjudega külaelanikele.
Vallavalitsus peab saama hinnangu, kas elanike mure on põhjendatud.

Istungil toimunud arutelusid saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas, ettekannete,
protokolli ja õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris.
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