Vallavolikogu 26. aprilli istung
Elva vallavolikogu XL istung toimus 26. aprillil kell 16 veebikeskkonnas. Istungi päevakorras oli
neli otsuse ja üks määruse eelnõu. Kaks päevakorrapunkti olid ettekanded.
Umbusaldusavalduse esitamine. Volikogu liige Tõnu Aigro esitas seoses Verevi rannaala
detailplaneeringuga umbusaldusavalduse vallavalitsuse liikme Kertu Vuksi suhtes. Avaldusele
on allakirjutanud volikogu liikmed Tõnu Aigro, Vahur Jaakma, Eva Kams, Mati Miil, Küllike
Lõhmus, Armas-Henneke Räis, Margus Reinoja, Aivar Kuuskvere ja Kristel Ilves.
Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskus tegevusülevaade. Rõngu hooldusravikeskus on Elva
vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärk on hoolekandeteenuste pakkumine. Sihtasutuse
juhataja Anneli Salumaa andis ülevaate asutuse tegevusest ja tulevikuplaanidest.
Volikogu tunnistas kehtetuks kaks detailplaneeringut. Elva linnas Tartu mnt 31a kinnistu ja
selle lähiümbruses oleva maa-ala detailplaneeringu kehtestas Elva linnavolikogu 2003.
aastal. Planeeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatas vallavalitsus kahel põhjusel.
Esiteks ei olnud ehitustegevust alustatud, kuigi planeeringu kehtestamisest oli möödas 17
aastat. Teine põhjus oli see, et kehtestatud kujul ei olnud võimalik planeeringut enam ellu
viia. Volikogu tunnistas kehtetuks Tilga külas Pajustiku kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatas kinnistu omanik, kes ei soovinud
planeeringut ellu viia kehtestatud kujul. Ka selle planeeringu puhul ei olnud ehitustegevust
alustatud. Planeeringu kehtetuks tunnistamise järel kehtivad maa-alal ehitamisele
üldplaneeringust tulenevad tingimused.
Elva vallavolikogu muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda Elva vallas.
Sotsiaalkindlustusamet analüüsis 2020. aasta lõpus kohalike omavalitsuste
sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordi. Analüüsis keskenduti eelkõige koduteenuse
regulatsioonile, kuid ettepanekuid tehti ka kogu määruse ulatuses. Määruse muutmisel on
arvestatud Sotsiaalkindlustusameti ettepanekuid ja määrust on täiendatud ka sotsiaal- ja
terviseosakonna algatatud muudatustega.
Volikogu lubas vahetada Teedla külas vallale kuuluvad kinnistud Vana tänav ja Karja tee
L1 Tilga külas kinnistu Loosu tee L3 vastu. Elva vallale kuuluvad Teedla külas asuvad Vana
tänav ja Karja tee L1 kinnistud, mida vald ei vaja edaspidi avaliku teena, kuna teelõigud
jäävad Teedla farmi tootmismaa sisealale. Teedla farmi omanik on nõus vahetama Tilga
külas asuva Loosu tee L3 kinnistu vallale kuuluvate Vana tänav ja Karja tee L1 kinnistute
vastu. Peale vahetustehingut on Loosu-Mikko tee täielikult valla omandis.
Kinnisasja enampakkumise korras võõrandamine (Reku tee 3, Puhja alevik). Volikogu
otsusega korraldatakse kinnisasja aadressiga Elva vald, Puhja alevik, Reku tee 3
võõrandamine avaliku enampakkumise korras. Enampakkumise korraldaja on vallavalitsus,
kes määrab enampakkumise alghinna ja muud vajalikud tingimused. Kinnistul asub endine
Puhja vallamaja. Varasematel korduvatel enampakkumistel alates 2016. aastast ei ole
õnnestunud hoonet müüa. Otsusega tunnistatakse kehtetuks Elva vallavolikogu 9. märtsi
2020. aasta otsus nr 172, kuna otsuses oli sätestatud otsustuskorras müümine hinnaga 50

000 eurot Maja Ehitus 24 OÜ-le (registrikood 14039098). 31.03.2021 seisuga ei olnud ostja
tõttu müügitehingut toimunud ning leping on lõpetatud.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate
vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst ning vallavalitsuse liikmed
vastasid erinevatele küsimustele.
Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris.
Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.

