Elva Vallavalitsuse erakorralisel istungil 13.04.2020 otsustati
Haridus
Teha muudatusettepaneku volikogu eelnõule - Elva valla koolieelsetes lasteasutustes kohatasu
maksmisest ajutine vabastamine.

Elva Vallavalitsuse istungil 14.04.202 otsustati
Avalikud üritused
Lubada Vana Baskini Teater OÜ-l korraldada 6.-8. augustil 2020 kell 19.00-21.15 Elva vallas, Uderna
külas, Vaikse järve ääres avalik üritus suvelavastus "Metsas ei kuule su karjumist keegi" esitatud
taotlusele. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik Aarne Valmis (tel 503 0234, e-post
aarne.valmis@gmail.com).
Hanked ja tööplaan

Kinnitada riigihanke „Peedu tee, J. Kärneri, Lootuse tn ehitus“ alusdokumendid.
Muuta Elva Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 2-3/130 kinnitatud Elva Vallavalitsuse
2020. aasta hanke- ja tööplaani.
Ehitus
Anda projekteerimistingimused Elva linnas Õuna tn 1a kinnistul ärihoone ehitusprojekti
koostamiseks.
Korraldada Rõngu alevikus, Aia tn 3a kinnistul katlamaja ja selle teenindamiseks vajalike
rajatiste ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.
Maa
Määrata Kleini (katastritunnus 69401:002:0193) ja Kleini juurdelõige (katastritunnus
69401:001:0244) liitmisel uue moodustavata katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve
järgnevalt: Elva vald, Rannakülaküla, Kleini, sihtotstarve elamumaa.
Määrata Pihti kinnisasjaga piirneva maaüksuse koha-aadressiks Tartu maakond, Elva vald,
Koruste küla, Väike-Pihti ja sihtotstarbeks elamumaa.
Määrata Elva vallas Elva linnas planeeritud nimeobjektile ruumikuju ja kohanimi Järve põik.
Määrata Järve tn 9 kinnistu (katastritunnus 17001:005:0049) jagamisel seitsmeks
katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Vaata täpsemalt 14.04.202 Elva Vallavalitsuse korraldus 2-3/268.
Määrata Koruste külas, Pirkase mesila katastriüksuse katastritunnusega 69402:004:0282
sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult katastriüksusele
(17005:002:0046), asukohaga Elva linn, Lepa tänav. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala
suurus vastavalt asendiplaanile 18 m².
Anda MTÜ-le Rannaküla Rand luba paigaldada Elva vallale kuuluvale maa-alale Kohaliku omaalgatuse
programmi meetmest 2.1. "Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" projektitaotlusega
soetatav Rannaküla suvilate hüdrant tähtajaga kuni 31. mai 2027.
Muu
Eraldada projektitoetus MTÜ-le Seiklushunt (registrikood 80381192) summas 300 eurot projektiks
Elva rogain ja MTÜ-le Elva Naisselts summas 300 eurot projektiks Lauluansambli "Helisev Horoskoop"
kevadkontserdi (Naljaga pooleks) korraldamiseks.
Muuta Elva Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 2-3/102 kinnitatud hajaasustuse programmi
2020. a koosseisu ning arvata komisjonist välja komisjoni liige Kristjan Vilu.
Vähendada SA Elva Teenusetele makstavat haldus- ja hooldusteenuse hinda aprilli kuus 30% seoses
teenuse mahu vähenemisega eriolukorra ajal.

Elva Vallavalitsuse erakorralisel istungil 15.04.2020 otsustati
Jäätmemajandus
Muuta Elva Vallavalitsuse 27.03.2020 korraldust nr 2-3/223: „Sulgeda koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks ja elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks Elva linna jäätmepunkt alates 30.
märtsist kuni 30. aprillini 2020. Erandkorras on jäätmepunkt avatud 11.04.2020, 18.04.2020 ja
25.04.2020 kell 9-15.“

