Vallavolikogu 1. veebruari istung
Elva vallavolikogu XXXVII istung toimus 1. veebruaril Rõngu rahvamaja saalis. Päevakorras oli
kolmteist otsuse ja kolm määruse eelnõu. Istungil osales 27 volikogu liiget.

Volikogu istungil valiti uus vallavanem. Elva vallavolikogul tuli uus vallavanem valida
seetõttu, et seni valda juhtinud Toomas Järveoja siirdus tööle Riigikokku. Reformierakonna
fraktsiooni juht Vahur Vuks esitas vallavanema kandidaadiks abivallavanem Heiki Hanseni, kes
kinnitas oma nõusolekut kandideerida. Heiki Hansen vastas enne salajast hääletust volikogu
liikmete küsimustele. Heiki Hansen ütles, et valla töö jätkub lähtuvalt kinnitatud eelarvest ja
arengukavast. „Selle aasta suuremad investeeringud on seotud Elva linna Pika tänava
remondi, Rõngu kogukonnakeskuse ehitamise, Kentsi paisjärve taastamistööde ja Rannu
koolimaja renoveerimisega," rääkis ta ja lisas, et vallavalitsusele on oluline valla stabiilne ja
ühtlane arendamine.
Hääletusel osales 27 volikogu liiget, 17 poolthäälega valiti vallavanemaks Heiki Hansen.
Istungil kinnitati vallavalitsuse koosseis ja nimetati ametisse palgalised vallavalitsuse
liikmed. Elva vallavalitsuse abivallavanematena jätkavad Marika Saar ja Mikk Järv, uueks
abivallavanemaks kinnitati Kertu Vuks, kes töötas seni vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhatajana. Palgalise vallavalitsuse liikmena jätkab Toomas Paur.
Volikogu kinnitas vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasud ja hüvitised. Vallavanema
töötasuks kinnitati 3200 eurot ja abivallavanemate töötasuks 3000 eurot kuus. Palgalise
vallavalitsuse liikme Toomas Pauri töötasu on 700 eurot kuus. Vallavanem ja abivallavanemad
saavad isikliku sõiduauto kasutamise eest küsida hüvitist kuni 450 eurot kuus, sõidupäeviku

alusel, arvestusega 0,30 eurot ühe tööülesannete täitmiseks tehtud sõidukilomeetri
eest. Valla mobiiltelefoni kasutamise limiit on kuni 50 eurot kuus.
Volikogu valis salajasel hääletamisel veekogude komisjoni uueks esimeheks volikogu liikme
Toomas Järveoja ja aseesimeheks Tõnu Aigro. Senine veekogude komisjoni esimees Urmas
Kruuse volitused komisjoni esimehena lõppesid seoses tema nimetamisega maaeluministriks.
Volikogu otsustas salajasel hääletamisel Elva valla Aasta Tegija. Tiitli saaja avaldatakse 24.
veebruaril Vabariigi aastapäeva aktusel.
Volikogu tunnustas Elva valla aukodaniku tiitliga Hando Ivaskit ja teenetemärgiga „Elva
Täht“ Meelis Külaotsa. Hando Ivask on töötanud Rannu esimese vallavanemana peale
valdade taastamist ja aidanud pärast seda volikogu liikmena kaasa kohaliku omavalitsuse
süsteemi ülesehitamisele. Tema teene kogukonna ees on Elva Tarbijate Ühistu esimehena
ettevõtte arenemine ja elanikele olulise teenuse pakkumine.
Meelis Külaots on Konguta rahvamaja juhataja, kes on olnud aktiivne kultuurivaldkonna
edendaja kogu piirkonnas. Tema algatatud on Konguta külade festival ning ta on alati valmis
kaasa aitama piirkonnas toimuvatele spordi -ja kultuurisündmuste korraldamisele.
Volikogu kinnitas
Elva
valla jäätmekava
2021–2026. Jäätmekava
on
vajalik
jäätmemajanduse arendamiseks ja korrastamiseks lähiaastatel. Jäätmekava loob vallale
võimalused taotleda toetusi erinevatest meetmetest. Lisaks sellele sõnastab kava, kuidas
kavatseb omavalitsus lahendada jäätmevaldkonna probleeme ja määrab, millises mahus
eraldab vald selleks vahendeid kava kehtivusajal.
Volikogu otsustas anda loa põllumajandusliku kinnisasja omandamiseks. Kinnisasja
omandajaks on Maaelu arendamise sihtasutus (MES).
Volikogu otsustas võõrandada Elva linnas Järve tn 3-2 ja Põik tn 3-4 korteriomandid.
Vallavalitsus jõudis pärast nende elamispindade inventuuri seisukohale, et amortiseerunud
üksikute korteriomandite rekonstrueerimine korterelamutes pole kohalikule omavalitsusele
otstarbekas, kuna see vajab suurt investeeringut. Seetõttu otsustati korterid võõrandada.
Volikogu otsustas anda vallavalitsusele volitused omandada Tartu mnt 1-1 asuv
korteriomand. Korter asub ajalooliselt olulises hoones, mida peetakse Elva linna vanimaks
hooneks (ehitatud 1837). Hoone on tehniliselt halvas seisukorras ja vajab põhjalikku remonti.
Hoone majandamiseks ja edaspidiste otsuste tegemiseks oleks otstarbekas omada kogu
kinnistut ja mõlemat korteriomandit. See võimaldaks vallal ainuomanikuna teha otsuseid
hoone ja kinnistu osas. Otsus võimaldab asuda läbirääkimistesse omanikuga.
Volikogu otsusega algatati Elva linnas Paju tn 3 asuvate ehitiste peremehetuse
tuvastamine. Ehitiste viimane omanik OÜ Montarlo on äriregistrist kustutatud ja viimane
juhatuse liige on surnud, seega tuleb omavalitsusel algatada peremehetuse tuvastamine.
Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise korda täiendatakse.
Täiendusega tekib vallavalitsusel võimalus igal aastal muuta toetuse sihtrühma. Kui näiteks
riiklikult toetatakse lammutustöid, siis on vallal võimalik omapoolset toetust mitte maksta, et
vältida toetuste dubleerimist. Määrus täpsustab ka mitteabikõlblikke kulusid.
Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korda muudetakse. Korra muutmise
ettepaneku põhjus on, et kehtiva korra järgi ei saa toetust taotleda hajaasustuses paiknevate
elamute ja korterelamute ning nende piirdeaedade värvimiseks. Samas võib aga ka
hajaasustuses paikneda mõni oluline objekt, mille fassaadide või piirde värvimine toob kaasa
olulise elukeskkonna muutuse. Oluliseks objektiks võib pidada nt terviklikult säilinud
autentset taluhoone ja selle piiret vmt, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab
välimuse parendamisel piirkonna keskkonnale visuaalselt esteetilist lisandväärtust.
Hajaasustuses paikneva objekti osas teeb vallavalitsus igakordse kaalutlusotsuse, kas

nimetatud elamu või piirdeaed sobitud määruse mõistes olulise objekti mõiste alla ning annab
keskkonnale avalikust ruumist vaadeldes lisandväärtust. Hajaastustuse objekte rahastatakse
järjekorras viimasena, ning toetus määratakse juhul, kui tiheasustusala objektide esitatud
taotlused on rahuldatud.
Volikogu istungil tegi revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro ülevaate komisjoni tööst
2020. aastal ja esitas 2021. aasta tööplaani. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.
Vallavalitsuse informatsiooni punktis andis Heiki Hansen põhjaliku ülevaate valla osakondade
tööst ja valla rahalisest seisust ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.

