Elva Vallavalitsuse 19.01.2021 istungil otsustati:

Avalikud üritused ja reklaam
Lubada MTÜ-l Ulila Suveaed korraldada 14. veebruaril kell 12–16 Ulila Suveaias avalik üritus
„Vastlapäev Ja Lumelinn“. Juhul kui pole piisavalt lund, siis toimub üritus Ulila keskuse südames
paadisadama juures. Ürituste korraldamise eest vastutav isik on Ülari Toots (tel 507 3842,
info@ulilasuveaed.ee.
Anda välja reklaamiluba eraisikule reklaamikanduri paigaldamiseks Elva linnas Kesk tn 35 hoone
tänavapoolsetel akendel. Reklaami eksponeerimise aeg on 19.01.–19.06.2021 (ka).

Finants
Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele mittesihtotstarbeline eraldis 325
000 eurot kultuuri- ja turismi korraldamiseks.
Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele sihtotstarbeline eraldis
tegevusala 08202 SA Elva Kultuur ja Sport kohustuste muutuse alaeelarvest 156 000 eurot ja
tegevusala 08102 SA Elva Kultuur ja Sport spordieelarve kohustuste muutuse alaeelarvest 480 000
eurot pangalaenu põhiosa tagasimaksete katteks 12 võrdses osas.
Kinnitada 2021. eelarveaastaks Elva valla üldhariduskoolides ja huvikoolides õpilaskoha tegevuskulu
arvestuslikud maksumused ühe lapse kohta aastas.
Kinnitada 2021. eelarveaastaks Elva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes majandamiskulude,
personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta
aastas.
Kinnitada Elva valla munitsipaallasteasutuse lasteaiaõpetaja töötasu (täistööaeg) alammääraks 1184
eurot kuus alates 01.01.2021.

Riigihanked
Kinnitada riigihanke nr 230218 "Rannu kooli rekonstrueerimine" tulemused. Tunnistada vastavaks AS
Eviko 1 283 400 eurot; OÜ Energia ja Ehitus 1 008 944,60 eurot; AS Paide MEK 1 073 322,79 eurot;
KRC Ehitus 1 177 759,26 eurot, osaühing ARUNA-EHITUS ja CEC OÜ ühispakkumus 1 269 165,70
eurot, Rennes OÜ 1 039 985,00 eurot, pakkumused. Tunnistada edukaks OÜ Energia ja Ehitus
pakkumus maksumusega 1 008 944,60 eurot, kuna esitatud pakkumus oli hindamise tulemusena
vastavaks tunnistatud pakkumustest madalaima maksumusega.

Kinnitada riigihanke "Koolieelse hariduse teenuse ostmine Elva linnas" tulemused. Tunnistada
edukaks SA Elva Laste- ja perekeskus pakkumus maksumusega 400 460 eurot 2021. aastal.

Maa
Määrata mälgi külas õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel maaüksuse (17101:001:1000)
pindalaks 125 m2, koha-aadressiks Elva vald, Mälgi küla, Väike-Aiaste ja sihtotstarbeks elamumaa.
Määrata Rannakülas Metsise (6941:002:0181) ja Metsise juurdelõige (69401:001:0240) liitmisel uue
moodustavata katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve: Elva vald, Rannaküla, Metsise,
sihtotstarve elamumaa.
Nõustuda Elva vallas Hellenurme külas Hellenurme-Middendorfi tee katastriüksuse (17101:001:0947)
maa riigi omandisse jätmisega.
Muu
Korraldada Elva linnas Kalda tn 4 krundil spordirajatiste ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.
Korraldada kirjalik enampakkumine Rannu rahvamajas II korrusel asuva mitteeluruumi (ruum nr 92,
suurusega 39,9 m²) üürile andmiseks ning kinnitada üüri alghinnaks 1,00 eurot/m2 kohta kuus.
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