Vallavolikogu 11. novembri istung
Elva Vallavolikogu kogunes istungile 11. novembril. Päevakorras oli kokku 13 punkti. Istungist
võttis osa 25 volikogu liiget.
Volikogu valis majanduskomisjonile uue esimehe. Senine komisjoni esimees Toomas Paur asus
septembrist tööle palgalise vallavalitsuse liikmena. Komisjoni juhi kohale esitati kaks kandidaati.
Peeter Laasik esitas koalitsiooni poolt kandidaadiks August Vesteri ja Vahur Jaakma esitas
fraktsioon Elvamaa Esimesed poolt kandidaadiks Mati Miili. Valimisi korraldas kolmeliikmeline
komisjon, mida juhtis vallasekretär. Majanduskomisjoni esimeheks valiti 13 häälega August
Vester, Mati Miil sai 8 häält ja asub komisjoni aseesimehe kohale.
Volikogu suunas valla 2020. aasta eelarve teisele lugemisele. Vallavalitsus esitas volikogule
2020. aasta eelarve projekti juba oktoobris. Seekordsel istungil toimus eelarve eelnõu esimese
lugemise lõpetamine. Oktoobris tutvustati kõigis volikogu komisjonides eelarve eelnõu. Volikogu
määras otsusega tähtajad parandusettepanekute esitamiseks. Volikogu liikmed, volikogu
komisjonid ja vallavalitsus saavad teha parandusettepanekuid kuni 24. novembrini. Seejärel
vaatab rahanduskomisjon ettepanekud läbi ja suunab eelnõu vallavalitsusele lõpliku redaktsiooni
koostamiseks. Eelarve vastuvõtmine on planeeritud 16. detsembril toimuvale istungile. Eelnõu
poolt hääletas 19 volikogu liiget.
Volikogu kinnitas Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudetud kujul. Arengukava ja
eelarvestrateegia tuleb igal aastal üle vaadata, kuna see dokument peab kehtima vähemalt
järgnevaks neljaks eelarveaastaks. Muudetud arengukava kehtib 2025. aastani ja
eelarvestrateegia kehtib 2023. aastani. Peamised muudatused on seotud investeeringute
toimumise ajaga, mitmete objektide teostamise ajad on pikenenud ja strateegia osas on tehtud
vastavad muudatused. Arengukavasse on lisatud järgmised tegevused, mida Elva vald võimalusel
toetab (neid ei ole rahaliselt kajastatud eelarvestrateegias): jäähalli rajamine, jalgpalli sisehalli
rajamine, Rõngu vabatahtliku päästekomando depoo rajamine, välikorvpalliväljakute rajamine ja
Reku sadamaala arendamine Emajõe veetee osana. Ettepanekuid toetas eelnevalt vallavalitsus ja
istungil hääletasid muudatusettepanekute poolt kõik 25 istungist osavõtnud volikogu liiget.
Lõppdokumendi poolt hääletas 23 volikogu liiget.
Aakre küla soojusmajanduse korrastamiseks kehtestati arengukava, milles on välja toodud
erinevad soojusmajanduse korrastamise variandid. Praegu on valla hooned kaugküttel, kuid
katlamaja on amortiseerunud ja edasine tegevus vajas läbikaalumist valdkondlikus kavas. Kava
läbis enne volikogu istungit ka avaliku väljapaneku ja arutelu. Kava poolt hääletas 24 volikogu
liiget.
Volikogu otsustas muuta hoonestusõiguslepingut, mis võimaldab ehitada perearstikeskuse SA
Elva Haigla haiglahoone juurde. Otsus lubab vallavalitsusel muuta kehtivat hoonestusõiguse
seadmise lepingut SA-ga Elva Haigla. Hoonestusõigus antakse lepingus ka OÜ-le Tartumaa
Tervisekeskus, kes kavandab valla kinnistule perearstikeskuse rajamist. Otsuse poolt hääletas 16
volikogu liiget, 5 oli vastu, 3 erapooletud.

Vallajuhid peavad edaspidi täitma sõidupäevikuid. Volikogu päevakorras oli otsus, millega
muudeti vallajuhtide (vallavanem, volikogu esimees, abivallavanemad) isikliku sõiduauto
kasutamise hüvitamise korda. Seni kehtis kord, millega igakuiselt maksti auto kasutamise eest 450
eurot kuus ja sellelt läks maha tulumaks. Nüüd seati hüvitamisel sisse tingimus, et hüvitamine
toimub ainult sõidupäeviku alusel. Vallajuhid, kes kasutavad tööülesannete täitmisel isiklikku
sõiduautot ja soovivad hüvitist, peavad edaspidi iga kuu 5. kuupäevaks esitama sõidupäeviku
eelmise kuu ametisõitude kohta. Otsus määrab maksimaalse hüvitise suuruse (450 eurot kuus) ja
1 kilomeetri hüvitise määra (30 senti üks kilomeeter). Otsuse poolt oli 16 volikogu liiget, 5 jäi
erapooletuks.
Volikogu määras endises Palupera vallamajas asuvad ruumid sotsiaaleluruumideks. Ruumid olid
enne raamatukogu käsutuses, mis kolis sama maja esimesele korrusele. Ruumid on remonditud
ja antakse üürile neile, kellel on sotsiaalsetel põhjustel vaja elamispinda. Otsuse poolt oli 23
volikogu liiget.
Volikogu otsustas võõrandada kaks vallale kuuluvat kinnistut enampakkumise korras.
Võõrandatakse Puhja alevikus paiknev endine Puhja vallamaja. Võõrandamiseks korraldatakse
avalik enampakkumine. Elva linnas võõrandatakse Väike-Tähe tänaval asuv maatükk Väike-Tähe
T2 – tegemist on väikese maaribaga. Maatüki müügiks korraldatakse samuti avalik
enampakkumine. Mõlema otsuse poolt oli 24 volikogu liiget.
Volikogu otsustas taotleda riigilt maatüki Käärdi alevikus, mis on vajalik Mesika tänava
koridoris kergliiklustee rajamiseks. Otsuse alusel teeb vallavalitsus riigile kirjaliku taotluse. Riigile
kuuluv maatükk mõõdetakse kaheks eraldi kinnistuks ja kergliiklustee maatükk antakse tasuta üle
Elva vallale. Otsuse poolt oli 24 volikogu liiget.
Volikogu muutis Elva vallavara valitsemise korda. Vallavalitsusel on edaspidi õigus anda vallavara
tasuta avalikku kasutusse mittetulunduslikul eesmärgil kuni 10 aastaks. Seni oli piirang anda seda
kuni 5 aastaks. Määruse poolt hääletas 22 volikogu liiget.
Esitati arupärimine Elva Haigla juurde planeeritud perearstikeskuse osas. Informatsiooni ja
teadete päevakorrapunktis esitas volikogu liige Vahur Jaakma Valimisliidu Elvamaa Esimesed ja
Valimisliidu Elva Vallakodanik allakirjutatud arupärimise Elva Vallavalitsusele. Arupärimise sisu on
OÜ Tartumaa Tervisekeskus planeeritava perearstikeskuse rajamisega seonduvad küsimused
ühinemislepingu, arengukava-eelarvestrateegia ja vallaeelarve kontekstis. Arupärimisele sooviti
vastust järgmisel volikogu istungil suuliselt ja eelnevalt ka kirjalikult.

Järgmine volikogu istung toimub 16. detsembril.
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