Vallavolikogu 09.11.2020 istung
Elva Vallavolikogu XXXV istung toimus 9. novembril Elva vallamajas. Päevakorras oli viis otsuse
ja kaks määruse eelnõu. Istungil osales 28 volikogu liiget.
Esimeses päevakorrapunktis andis vallavanem Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku
seisust, eelarve täitmisest, reservfondi kasutamisest, Covid-19 riigipoolse toetuse
kasutamisest ja tutvustas valdkondade põhiselt vallavalitsuse osakondade tööd.
Volikogule kinnitas Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused. Arengukavas
tehtud muudatused on peamiselt sõnastuse täpsustused ja muutmised. Eelarvestrateegiale
lisandus üks aasta ja vastuvõetav eelarvestrateegia kehtib aastatel 2020–2024.
Volikogu lõpetas eelarve esimese lugemise ja määras menetlustähtaja muudatuste
tegemiseks. Eelarve kogumaht on 26,9 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuse tulud on 22,9
miljonit eurot, põhitegevuse kulud 21,4 miljonit eurot. Investeeringuid tehakse 3,7 miljoni
euro eest ning investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 2021. aastal 2,1 miljonit eurot.
Pool investeeringute mahust suunatakse haridus- ja kommunaalmajanduse valdkonda.
Täpsema ülevaate eelarvest ja investeeringuobjektide nimekirja leiab eelarve seletuskirjast.
Kuni 18. novembrini on volikogu liikmetel võimalik teha muudatusettepanekuid eelarve
eelnõu muutmiseks. Eelarve vastuvõtmine on planeeritud volikogu detsembrikuu istungil.
Volikogu kinnitas Rannu valla soojusmajanduse arengukava muudetud kujul. 2017. aastal
kinnitatud kava oli vaja muuta, kuna kaugküttevõrgu taastamise ettevalmistamisel täpsustus
klientide arv, kes on huvitatud liitumisest taastatava kaugküttesüsteemiga. Arengukava oli
avalikul väljapanekul ja osaliselt arvestati ettepanekutega, mis esitati. Muudetud arengukava
alusel jätkub Rannu alevikus kaugkütte taastamise ettevalmistamine.
Volikogu nõustus Keskkonnaameti otsuse eelnõuga, mis pikendas maavara
kaevandamisluba. Keskkonnaameti eelnõu järgi pikendatakse AS Trev-2 Grupp
kaevandamisluba Rebaste külas asuval Oona-Nurmi kinnistul 15 aastaks. Peale
kaevandamistööde lõppu peab kaevandaja ala korrastama.
Volikogu pikendas vallavara tasuta kasutamise lepingut. Sihtasutus Uderna Hooldekodu
asutajaõigused kuuluvad Elva vallale. Sihtasutusele tasuta kasutada antud Uderna
mõisahoone, kaks kinnistut ja muu hooldekodu pidamisega seotud vallavara on vajalik
hooldekodu teenuse osutamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa pikendada tasuta
kasutamise lepingut kuni 31.12.2030.
Volikogu moodustas veekogude komisjoni. Veekogude komisjoni moodustamise eesmärk on
selgitada välja need veekogud, mille kesine olukord vajab omavalitsuse tähelepanu ja
sekkumist. Selliste veekogude osas tuleb komisjoni poolt koostada agenda, mis näeb ette
meetmed olukorra parandamiseks. Komisjon on ajutine ja tegutseb kuni 2021. aasta
volikogude valimisteni. Komisjoni esimeheks valiti volikogu liige Urmas Kruuse ja
aseesimeheks volikogu liige Tõnu Aigro. Komisjonis on 13 liiget, koosseis kinnitatakse
detsembrikuu volikogu istungil.

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik andis istungil ülevaate tema juhitava
komisjoni tegevusest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest.

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