Vallavolikogu 11. mai istung
Elva Vallavolikogu I koosseisu XXX istung toimus 11. mail. Istung toimus seoses eriolukorraga
elektrooniliselt. Istungist osavõtmiseks kasutati VOLIS-keskkonda ja virtuaalne suhtlemine
toimus Zoom-veebikeskkonnas. Päevakorras oli 4 punkti.
Vallavalitsus andis põhjaliku ülevaate vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja vallale
kuuluvate ettevõtete tööst. Ettekanne koosnes eriolukorra, elanike liikumise, eelarve
täitmise ja kriisistsenaariumide tutvustamisest ning info osakondade tööst. Nende teemade
kohta tegi ülevaate vallavanem Toomas Järveoja. Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas
täiendavate riigipoolsete teedehoiu eraldiste kasutamise ettepanekut. Üldplaneeringu
koostamise, Verevi ja Tervisekeskuse detailplaneeringu praegust seisu tutvustas
abivallavanem Mikk Järv. Haridusvõrgu analüüsi koostamist ja koolide tegevust eriolukorras
tutvustas abivallavanem Marika Saar, kes rääkis ka Tartu2024 arengutest. Elva valla
turismivaldkonna tegevustest tegi ülevaate Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel.
Volikogu liikmed küsisid Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekti valmimise ja sisu
kohta. Volikogu liige Vahur Jaakma tegi ettepaneku, et Pika tänava ehitusprojekti arutataks
juunis majanduskomisjoni koosolekul.
Teises päevakorrapunktis tegid ülevaate komisjonide tööst haridus- ja noorsootöökomisjoni
esimees Leelo Suidt ning arengu- ja planeeringukomisjoni esimees Maano Koemets. Kord
aasta jooksul teevad komisjoni juhid kokkuvõtte. Volikogu liikmed leidsid et komisjonide
tööst tuleks rohkem kirjutada ka valla lehes ja veebilehel, et oleks selgem, mida arutatakse
ja mida otsustatakse toetada, mida mitte.
Abivallavanem Mikk Järv vastas fraktsioon Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik
arupärimisele, mis puudutas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistu
detailplaneeringu protsessi. Vallavalitsus põhjendas planeeringu pikaleveninud menetlust
puuduliku sotsiaalsete mõjude analüüsiga. Arendaja ei ole nõustunud analüüsi täiendama ja
leiab, et see vastab nõuetele.
Neljas päevakorrapunkt on kohapeal küsimuste esitamiseks, sõnavõtmiseks ja
informatsiooni jagamiseks. Selles päevakorrapunktis arutati volikogu 15. juuni istungi
korraldamist. Volikogu esimees tegi ettepaneku korraldada istung tavapärases vormis,
kokkusaamisena, kuna päevakorda tulevad mitmed arutamist vajavad
planeeringuküsimused, mille osas on suur avalik huvi. Volikogu liikmed leidsid, et see sõltub
eriolukorra lõpetamisest ja avalike koosolekute korraldamisele seatud tingimustest. Istung
võiks toimuda näiteks Elva Kultuurikeskuse saalis, kus on piisavalt ruumi, et tagada mõistlik
distants osalevate isikute vahel.
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