Vallavolikogu 13. aprilli istung
Elva vallavolikogu istung toimus 13. aprillil. Päevakorras oli kaks otsuse eelnõu ja kaks
määruse eelnõu. Istung toimus eriolukorra tõttu esimest korda ainult elektroonilisel kujul.
Osavõtmiseks ja hääletamiste korraldamiseks kasutati Volis-veebikeskkonda www.volis.ee ja
Zoom-suhtluskeskkonda.
Istungi esimeses punktis andis vallavanem ülevaate vallavalitsuse ja hallatavate asutuste
tööst eriolukorra tingimustes. Kuna vallamaja, koolid, rahvamajad, huvikoolid, spordisaalid
ja kohalikud teenuskeskused on suletud, siis on tööd ümber korraldatud nii, et oleks
võimalikult vähe füüsilist kontakti ja kokkusaamisi. Kõik koosolekud toimuvad veebis ja
peamine töövorm on kaugtöö.
Volikogu kinnitas Elva valla 2020. aasta esimese lisaeelarve. Lisaeelarve korrigeerib riiklike
õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2019. aasta eelarves kavandatud, aga
pooleli jäänud tegevused. Kokkuvõttes on tegemist eelarvet korrastava lisaeelarvega, kus ei
ole tehtud muudatusi kehtiva eelarve investeeringutes või muudes olulistes vallaelu
küsimustes. Lisaeelarvega väheneb valla eelarve 565 446 eurot ja kogueelarve mahuks jääb
29 777 639 eurot.
Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korda lisati võimalus esitada
taotlus rahvariiete ostmiseks või rahvariide kanga ostmiseks ja riiete valmistamiseks.
Toetuse eraldamise eesmärk on propageerida Elva valda kui rikkaliku kultuuripärandi ja
traditsioonidega piirkonda ning toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust. Toetus
eraldatakse Elva valla haldusterritooriumile jäävate ajalooliste kihelkondade autentsete
rahvariiete soetamiseks. Toetust ei eraldata ehete ega jalatsite soetamiseks. Elva valla 2020.
aasta eelarves on arvestatud rahvariiete toetuseks kuni 8000 eurot. Seni ei olnud sobivat
korda, mille alusel toetust jagada.
Volikogu võttis vastu teede investeeringute kava 2020–2023. Kohaliku teena on valla
omandis või kasutuses kokku 615 km teid ja tänavaid. Neid tuleb hooldada ja vajadusel
uuendada. Kava reastab neljaks aastaks konkreetsed teed ja tänavad, mida plaanitakse
uuendada. Vahenditena on kasutusel valla omavahendid ning võimalusel toetused riigilt.
Näiteks on 2020. aastal Elva valla eelarves investeeringuteks suunatud 505 000 eurot kava
täitmiseks. Kava eelnõu arutati eelnevalt korduvalt volikogu majanduskomisjonis.
Investeeringute suunamisel on esmane lähtekoht teede ja tänavate seisukord, kuid ka
piirkondlikkusega arvestamine. Kava lähtub arengukavas toodud objektide nimekirjast.
Volikogu otsustas ajutiselt kaheks kuuks vabastada vanemad Elva valla koolieelsetes
lasteasutustes kohatasu maksmisest. Otsus on tingitud eriolukorra kehtestamisest riigis.
Vabastusperiood on 1. aprill kuni 31. mai 2020. Edaspidine vabastamine sõltub eriolukorra
kestusest. Kui eriolukord kestab kauem kui 31. mai, siis otsustab kohatasust vabastamise üle
vallavalitsus.
Istungil tehtud otsustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungil toimunut saab järelevaadata Youtube’i keskkonnas.

