Vallavolikogu 24. mai istung
Elva vallavolikogu XLI istung toimus 24. mail veebikeskkonnas Volis. Istungi päevakorras oli
neli otsuse ja üks määruse eelnõu. Kaks päevakorrapunkti olid ettekanded. Istungist võttis osa
28 volikogu liiget.
Sihtasutus Elva Teenused tegevusülevaade. Elva Teenused on Elva vallale kuuluv sihtasutus,
mille eesmärk on valla haridusasutustele toitlustus- ja haldusteenuse pakkumine. Sihtasutuse
juhataja Krista Loog andis ülevaate sihtasutuse igapäevasest tööst ja arendustegevustest.
Abivallavanemale umbusalduse avaldamine ei leidnud toetust. Fraktsioonide Elvamaa
Esimesed ja Elva Vallakodanik üheksa liiget esitasid umbusaldusavalduse abivallavanem Kertu
Vuksile. Volikogu liige Tõnu Aigro lisas umbusaldusavalduses esitatud etteheidetele oma
ettekandes, et Verevi rannaala detailplaneeringu menetlemisel on puudulikult selgitatud
menetlusega seonduvaid asjaolusid ning ei ole piisavalt rõhutatud mõningaid olulisi fakte.
Lisaks sellele ei olnud Tõnu Aigro sõnul piisavalt avalikustatud kogukonna negatiivset
arvamust ja asjaolu, et detailplaneeringu otsust toetas 14 ja vastu oli 13 volikogu liiget.
Umbusalduse otsuse eelnõu toetas 9 volikogu liiget, vastu oli 18 volikogu liiget. Otsus jäi vastu
võtmata.
Verevi rannaala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise algatamise otsus jäi vastu
võtmata. Fraktsioonid Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik esitasid eelnõu, millega sooviti
algatada Verevi järve rannaala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetlus. Volikogu
liige Vahur Jaakma põhjendas otsuse eelnõu esitamist eelkõige sellega, et vallakodanike
meelsus on kehtestatud detailplaneeringu vastu, mis annab liiga suure ehitusõiguse Verevi
rannaalal. Lisaks leidis ettekandja, et volikogu ülesanne on kuulata rahva sõna ja seetõttu
tuleb see planeering kehtetuks tunnistada. Otsuse eelnõu poolt hääletas 13 volikogu liiget ja
vastu 15 volikogu liiget. Otsus jäi vastu võtmata.
Volikogu tunnistas kehtetuks kaheksa määrust. Enne Elva valla moodustamist kehtestatud
määruste kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb asjaolust, et Elva vallavolikogu või Elva
vallavalitsus on vastu võtnud uusi õigusakte, mis juba reguleerivad teatud valdkondi kogu
valla territooriumil. Osa kehtetuks tunnistamisele suunatud määrusi ei ole enam asjakohased,
sest neid ei saa kasutada, kuna seadus on muutunud ja määruse õiguslik alus on ära langenud.
Volikogu andis loa sõlmida mittetulundusühinguga Rannu Jahiselts jahitegevuse
pidamiseks pikaajaline leping. MTÜ Rannu Jahiselts esitas vallavalitsusele avalduse, milles
soovitakse sõlmida vallaga leping Rannu piirkonnas Elva vallale kuuluvatel kinnistutel jahi
pidamiseks. Otsuse järgi sõlmitakse leping kümneks aastaks ja jahti on lubatud pidada üksnes
jahimaal – see on jahiuluki vabaks elamiseks sobiv ja jahipidamiseks kasutatav ala. Vallale
kuuluvaid jahimaid saab jahiselts kasutada tasuta. Jahimaa hulka ei arvata planeeringuga
määratud linna, alevi ja aleviku ning küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega alad
(tiheasustusalad), samuti puhke- ja virgestusalad. Jahimaa alla ei kuulu ka kaitseala vööndid,
kus jahipidamine on looduskaitseseaduse või kaitseala kaitse-eeskirjaga keelatud.
Volikogu andis loa sõlmida leping mittetulundusühinguga Kirepi Kogukond vallavara tasuta
kasutamiseks. MTÜ Kirepi Kogukond on esitanud taotluse Kirepi külas asuva Külaplatsi
nimelise kinnistu kasutusse saamiseks, et luua lisavõimalusi kogukonna ürituste

korraldamiseks Kirepi elanikele. Otsuse järgi antakse kinnistu tasuta kasutamiseks kümneks
aastaks. Kogukonnal on kavas Külaplatsi kinnistule ehitada laululava, rajada lõkkeplats ning
laste mänguväljak. MTÜ Kirepi Kogukond kavatseb taotleda erinevaid projektitoetusi
eelnimetatud ala korrastamiseks ja sealse puhkeala arendamiseks ning seetõttu on
otstarbekas pikemaajalisem kasutusse andmine. Kogu ala jääb avalikku kasutusse ning loob
lisavõimalusi nii Kirepi küla kui ka teistele valla elanikele puhkeala kasutuseks ja vaba aja
veetmiseks.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate
vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst. Vallavanem rääkis
erinevates valdkondades toimuvast tööst ja arendusprojektidest. Rahvastikuandmete
tutvustamise juures tõi vallavanem välja fakti, et aasta algusest on Elva valda tulnud 193
uut elanikku, kõige enam uusi elanikke tuleb meile Tartu linnast – 93 inimest. Välismaalt
on Elva elanikuks registreerunud 14 inimest ning 13 inimest on siia tulnud Tallinna linnast.
Sama ajaga on Elva vallast lahkunud 219 inimest, 70 Tartu linna, 29 välismaale ja 11 Nõo
valda. Vallavanema ettekandega saab tutvuda volikogu eelnõude lehel.
Järgmine volikogu istung toimub 21. juunil 2021.
Maikuu istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja
dokumendiregistris.

ettekannetega saab tutvuda

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.
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