Volikogu 16. detsembri istung
Elva Vallavolikogu 25. istung toimus 16. detsembril. Istungist võttis osa 27 volikogu liiget.
Esimeses päevakorrapunktis andis piirkonnapolitseinik Alik Säde ülevaate Elva valla
õiguskorrast 2018. ja 2019. aastatel. Kokkuvõtvalt sedastas piirkonnapolitseinik, et me elame
turvalises keskkonnas, kus kuritegevus muutub koos muu sotsiaalse keskkonna muutustega. On
kuriteoliike, mis on kasvanud, kuid on ka neid, mis näitavad kahanemistrende. Elva valla
abipolitseinike aktiivsest tegutsemisest tegi kokkuvõtte abipolitseinik Teemar Hiir. Volikogu tänas
politseid hea koostöö ja abipolitseinikke vabatahtliku töö eest, mida kogukonna heaks tehakse.
Esimese eelnõuga päevakorrapunkti teema oli Tartu vallavolikogu ettepanek alustada
läbirääkimisi Elva valla ja Tartu valla halduspiiri muutmiseks. Tartu valla soov oli muuta piiri nii,
et valdav osa Palupõhja külast ja osa Teilma ja Rämsi külast antakse üle Tartu valla koosseisu.
Valdade piir oleks sellel juhul kulgenud mööda Emajõge. Tartu valla poolt taotletava maa-ala
suurus on ca 2500 ha. Peamiseks põhjuseks piiride muutmisel on Tartu vald välja toonud selle, et
juurdepääs Palupõhja külla käib läbi Tartu valla ning teehooldust on parem osutada nende vallal.
Teemat arutasid 4. detsembril volikogu arengu-ja planeeringu ning majanduskomisjon, kes ei
toetanud halduspiiride muutmise läbirääkimiste alustamist. Volikogu eestseisus ja vallavalitsus
olid samuti Tartu valla ettepaneku vastu. Volikogu laual oli eelnõu, mis ei nõustunud
ettepanekuga ning põhjendas, miks ei ole halduspiiride muutmise algatamine Elva valla
seisukohast vajalik. Otsuse poolt oli 26 volikogu liiget, üks volikogu liige jättis hääletamata.
Volikogu kinnitas Elva valla 2020. aasta eelarve, mille kogumaht on 30,3 miljonit eurot. Eelarve
investeeringute maht kokku on 7,2 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuste tulude kasvuks
prognoositakse 4,8% aastas ja kulud kasvavad 0,9% aastas. Eelarvega saab tutvuda valla
kodulehel.
Volikogu kinnitas ka teise eelarvet puudutava määruse, Elva valla 2019. aasta III lisaeelarve.
Kolmas lisaeelarve on korrigeeriva iseloomuga, eelarveaasta lõpus korrastatakse eelarveaastal
toimunud viimaseid muudatusi.
Volikogu kinnitas valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise korra. Ükski seadus
ei kohusta omavalitsust sellist toetust maksma, kuid selle toetuse vajadus on Elva vallas liikudes
mõistetav. Aja jooksul on teatud hulk hooneid jäänud kasutuseta ja need häirivad nii omanikke,
naabreid kui ka möödakäijaid. Ehitise lammutamine on märkimisväärne kulu ja vald tahab kaasa
aidata, et omanikel oleks motivatsioon need ehitised likvideerida. Lammutamise puhul tuleb
lähtuda ehitusseadustikust, mis nõuab esmalt ehitise olemasolu ehitisregistris. Suuremate
ehitiste puhul on lammutamisel vajalik koostada lammutamisprojekt ja mõningatel juhtudel on
nõutav ka lammutamisluba. Seega on omanikul palju kulusid ja vald soovib nendest osa katta, et
lammutusplaan ei jääks ainult plaaniks. Määruse positiivne väljund on ka selles, et toetuse
kasutamisel likvideeritakse ehitised kindlasti nii, et jäätmed ei jää keskkonda kahjustama.
Määruse poolt oli 22 volikogu liiget.

Volikogu otsustas kahe kohanime üle. Rõngu alevikus on detailplaneeringuga määratud
rajamisele uus tee, mis peab saama nime. Kuna tee asub Rõngu hooldusravikeskuse läheduses,
siis saab tee nimetuseks Hoole tee. Teine kohanimi määratakse Urmi külas loodavale
bussipeatusele, mille nimeks saab Soka.
Volikogu otsustas, et Annikoru külas vahetatakse vallale kuuluv kinnistu Annikoru tee 4a
Annikoru tee 3 korteriomanikele kuuluva kinnistu Rahu kergliiklustee L7 vastu.
Vahetustehinguga viiakse lõpule korteriühistu ja valla vahel sõlmitud eelkokkulepe ja vald
omandab avaliku kergliiklustee aluse maa.
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni esimehe Tõnu Aigro ettekande 2019-2020 töökava
kohta. Põhimääruse kohaselt peab revisjonikomisjon töötama välja iga järgneva aasta töökava ja
esitama selle volikogule arutamiseks. Revisjonikomisjoni töökava toob välja, mida ja millal
komisjon täpsemalt kontrollib. Vallavalitsusel on kohustus anda komisjonile kontrollitava teema
kohta informatsiooni. Töökavaga saab tutvuda valla dokumendiregistris.
Novembrikuu istungil esitati vallavalitsusele arupärimine Elva linna, Elva Haigla juurde
plaanitava perearstikeskuse rajamise toetamise kohta. Istungil vastas kõigile arupärimises
esitatud küsimustele vallavanem Toomas Järveoja ning põhjendas, miks Elva vald toetab
perearstikeskuse rajamist OÜ Tartumaa Tervisekeskus poolt. Omapoolsed selgitused lisas
volikogu aseesimees Peeter Laasik.
Muude teemade punktis esitasid valimisliidu Elvamaa Esimesed juht Vahur Jaakma ja Elva
Vallakodanik juht Tõnu Aigro kaks uut ühist arupärimist vallavalitsusele. Arupärimised luges
ette Vahur Jaakma. Esimene arupärimine on suunatud vallavalitsusele ja puudutab Hellenurme
Kodu võimalikku mõju Hellenurme külale. Arupärimise taustaks on ERR saates Pealtnägija
ilmunud lugu Hellenurme hooldekodust ja selle mõjust Hellenurme külale. Arupärimine puudutab
abivallavanem Heiki Hanseni poolt esitatud seisukohti Pealtnägija saates. Teine arupärimine
puudutab laste jõulupakkide küsimust ja on esitatud volikogu koalitsioonile ja vallavalitsusele.
Arupärijad soovivad teada, miks Elva valla lapsed ei saa valla poolt jõulupakke.

Volikogu õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris: õigusaktid
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Youtube keskkonnas.

Järgmine volikogu istung toimub 27. jaanuaril 2020.
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