Vallavolikogu 20. septembri istung
Elva vallavolikogu XLV istung toimus 20. septembril Rõngu rahvamaja saalis. Istungi
päevakorras oli kuus otsuse ja kuus määruse eelnõu ning vallavalitsuse tegevusülevaade.
Volikogu muutis arengukava ja eelarvestrateegiat. Arengukava ja eelarvestrateegia
ülevaatamisel selgus, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid
on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja igaaastasele eelarvele. Arengukavas tehti arvandmete uuendusi, täiendusi investeeringute kavas
ja täpsustusi kahe punkti sõnastuses. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud
andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud maksumustega. Avaliku väljapaneku ajal
esitati eelnõule üheksa ettepanekut, osaliselt on nendega arvestatud. Muudetud arengukavaja eelarvestrateegia on valla 2022. aasta eelarve koostamise aluseks.
Vallavolikogu moodustas jaoskonnakomisjonid. Volikogu valimisteks moodustati kuus
valimisjaoskonda ja määrati valimiskomisjonide liikmed ja asendusliikmed. Volikogu valimised
toimuvad 11.-17. oktoober 2021.
Mittevajaliku määruse kehtetuks tunnistamine. Tunnistati kehtetuks endise Puhja
Vallavolikogu 29.02.2016 määrus nr 2 „Puhja Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“, kuna seda teemat reguleeritakse teiste
õigusaktidega.
Välireklaami paigaldamist ja reklaamimaksu määramist reguleerib uuendatud kord.
Määrusega kehtestati reklaamide paigaldamise ja maksustamise ühtne regulatsioon kogu
Elva valla haldusterritooriumil. Seni kehtis maks ainult Elva linnas. Välireklaami paigaldamise
reguleerimine on vajalik avaliku ruumi korrashoidmiseks. Reklaamimaksu eesmärk on saada
maksutulusid ja ära hoida tarbetul hulgal reklaamide panemist avalikus ruumis. Kui
välireklaami paigaldamise nõuded kehtivad igal poole vallas, siis reklaamimaks kehtib ainult
määratud aladel. Elva linnas ja Käärdi alevikus on välireklaam igal pool maksustatud. Puhja ja
Rõngu alevikes on maksustatud ainult alevikku läbivate riigimaanteedega piirnevatele
kinnistutele paigaldatav reklaam. Tartu-Viljandi, Otepää-Viljandi, Tartu-Valga maanteede
ääres on maksustatud maa-ala kuni 200 m kauguseni maanteest. Kuna määrusega tõstetakse
maksumäära ja laienevad maksustatavad alad, siis jõustub määrus 1. jaanuarist 2022.
Volikogu andis nõusoleku laenu võtmiseks. Vald saab võtta investeerimislaenu 2021. aasta
eelarves planeeritud investeeringuobjektide rahastamiseks kogusummas 2 461 500 eurot.
Laen on ette nähtud valla 2021. aasta eelarves. Laen võetakse välja vajaduse tekkimisel.
Volikogu kehtestas kohanimede määramise korra. Määrusega antakse vallavalitsusele kui
täitevorganile õigus otsustada kohanime määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
ning arvamuse andmine ministri või Vabariigi Valitsuse määratavate kohanimede kohta Elva
vallas. Kohanime määratakse näiteks tänavale, teele, väljakule, raudteejaamale,
ühissõidukipeatustele ja maaüksusele. Kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus või minister,
siis küsitakse enne kohanime määramist asjaomaselt kohalikult omavalitsuselt arvamust.
Edaspidi annab selliseid nõusolekuid ja arvamusi vallavalitsus. Muid kohanimeseaduses
kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab vallavalitsuse kui ametiasutuse poolt

määratud osakond või ametnik. Nendeks ülesanneteks on eelkõige kohanime määramise
korraldamine, nt kohanime määramise eelnõu avalikustamine valla veebilehel ja lehes.
Rõngu alevikus asuva soojatrassi tingimuslik võõrandamine. Elva Vallavalitsus on pidanud
läbirääkimisi Rõngu alevikus tegutseva soojaettevõtte N.R. Energy Osaühinguga, et tagada
valla poolt ehitatava Rõngu kogukonnakeskuse varustamine soojaga alates hoone
valmimisest. Vastavalt otsusele ehitab soojatootja oma kuludega alates Nooruse tänavalt kuni
kogukonnakeskuse hoone soojasõlmeni kaugküttetrassi ja tagab soojusenergia. Lisaks sellele
annab soojatootja vallale tasuta üle 60 m2 maatüki katlamaja kinnistust, tulevikus rajatava
kõnnitee tarbeks. Vastutasuks võõrandatakse N.R. Energy-le tasuta keskküttetrass, mis algab
Rõngu katlamajast ning kulgeb üle Viljandi maantee Rõngu kiriku parklani ning sealt edasi kuni
hooldusravikeskuseni ning hooldusravikeskusest rahvamajani. Võõrandatava keskküttetrassi
pikkus on ligikaudu 1 km. Rajatava trassi pikkus on ligikaudu 200 m.
Kaarlijärve külas asuv Künka kinnistu läheb enampakkumisega võõrandamisele. Elva vallale
kuulub Kaarlijärve külas kinnistu Künka, kus asub 5-osaline kelder. Ehitised on
amortiseerunud ja 2021. aasta kevadel valmis vallavalitsuse tellimusel hoone
lammutusprojekt. Vallavalitsus koostas kinnistu võõrandamise otsuse eelnõu, kuna kinnistu
ei ole vallale vajalik ja selle omandamiseks on esitatud taotlus. Seega ei ole vallal vaja teha
kulutusi keldrite lammutamiseks. Lammutamiskohustus läheb üle omandajale.
Volikogu muutis Puhja vallavolikogu otsust. Volikogu otsusega muudeti Puhja Vallavolikogu
otsust ja määratleti, millised kinnistud ja hooneosad jäävad Ulila alevikus asuvast Ulila
keskuse hoonest MTÜ Sooveere kasutusse. Lisaks sellele antakse vallavalitsusele sõnaselgelt
õigus halduslepingu ja vallavara tasuta kasutusse andmise lepingu muutmiseks.
Kaasajastati Puhja ja Uula päevakeskuste põhimääruseid. Hetkel kehtiv Puhja Päevakeskuse
põhimäärus on kinnitatud 2011. aastal ja Uula Huvikeskuse põhimäärus 2012. aastal Puhja
Vallavolikogu poolt. Uutes põhimäärustes ei ole tehtud olulisi muudatusi, korrigeeritud on
määruste ülesehitust, parandatud on asutuse aadressid (Puhja valla asemel Elva vald) ning
Puhja Vallavalitsuse/Vallavolikogu asemel on märgitud Elva Vallavalitsus/Vallavolikogu. Puhja
Päevakeskus ja Uula Huvikeskus on Elva Vallavalitsuse hallatavad asutused. Huvikeskust ja
päevakeskust juhib asutuse juhataja, kes muuhulgas kannab vastutust asutuse üldseisundi,
arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Muudeti Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskus põhikirja ja nimetust. Rõngu
Hooldusravikeskus kuulub Elva vallale. Otsusega kinnitati sihtasutuse uus põhikiri, mida on
ajakohastatud ja muudetakse sihtasutuse nime. Sihtasutuse uus nimi on Rõngu Hooldekodu.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate
vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst ja vastas volikogu liikmete
küsimustele. Kuna tegemist oli vallavolikogu viimase korralise volikogu istungiga enne
valimisi, siis vallavanem Heiki Hansen tänas vallavalitsuse nimel volikogu hea koostöö eest.
Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis otsustati, et kaasava eelarve
sõelumiskomisjonis esindab vallavolikogu volikogu esimees Maano Koemets. Seoses Elva
vallavolikogu esimese koosseisu viimase istungiga tänas volikogu esimees volikogu liikmeid,
vallavalitsust ja vallakantseleid tulemusliku koostöö eest.
Ettekannetega saab tutvuda volikogu eelnõude lehel:
https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=525823

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris.
Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

