Elva Vallavalitsuse istungil 03.08.2021 otsustati:

Avalikud üritused
Lubada MTÜ-l Aerobike Cycling Agency korraldada 29.08.2021 kell 8–19 avalik üritus „Filter Elva 36.
rattapäev ja rulluisumaraton“ juhul kui Vabariigi Valitsuse antud korralduse alusel kehtestatud
piirangud Covid 19 viiruse tõkestamiseks lubavad ürituse korraldamist. Avaliku ürituse korraldamise
eest vastutav isik Erik Kangilaski (tel 58416043, erik.kangilaski@aerobike.ee).
Lubada MTÜ-l Eesti Drifti Liit korraldada 6.08.2021 kell 12–22 ja 07.08.2021 kell 8–20 avalik üritus
„Põhja-Euroopa Drifti meistrivõistlused“, kui Vabariigi Valitsuse antud korralduse alusel kehtestatud
piirangud Covid 19 viiruse tõkestamiseks lubavad ürituse korraldamist. Avaliku ürituse korraldamise
eest vastutav isik on Kristjan Salmre (tel 5289380, sallu@driftime.ee).

Detailplaneeringud
Algatada Elva linnas Palu tee 11a kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu
lähteseisukohad.
Võtta vastu Elva linnas Vambola 5 kinnistu ning Kalme külas Mesika 32 kinnistu detailplaneeringud.

Hanked
Muuta Elva Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 101 kinnitatud Elva Vallavalitsuse 2021. aasta
hankeplaani.
Kinnitada riigihanke nr 238513 "Elva valla kruusateede katendite uuendamine 2021" tulemused ning
tunnistada edukaks Verston OÜ pakkumus maksumusega 77 153,78 eurot.
Lükata tagasi riigihankes nr 238518 „Elva valla teede ja tänavate pindamine 2021“ esitatud Verston
OÜ pakkumus maksumusega 118 013,73 eurot, kuna pakkumus ületab oluliselt hankelepingu
eeldatavat maksumust.
Kinnitada riigihanke „Elva valla teede ja tänavate pindamine 2021“ alusdokumendid.

Lükata tagasi riigihanke nr 237019 „Mööbli ja seadmete ostmine HEV õpilastele“ osale 3Seadmed esitatud UAB „Sentios“ pakkumus maksumusega 6410,00 eurot, kuna esitatud
maksumus ületab riigihanke eeldatavat maksumust.

Maa
Määrata Pühaste külas Tamme katastriüksuse (17101:001:1694) jagamisel kolmeks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
•
•
•

Elva vald, Pühaste küla, Tamme, sihtotstarve maatulundusmaa;
Elva vald, Pühaste küla, Tamme, sihtotstarve maatulundusmaa;
Elva vald, Pühaste küla, Põlluääre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Muu
Määrata Elva valla valimiskomisjoni asukohaks Kesk 32, Elva linn, Elva vald.
Anda projekteerimistingimused Elva vallas Metsalaane külas Lilli kinnistul elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
Vabastada projekt „Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas“ kestvuse ajal projekti sihtrühma
kuuluvad isikud tugigruppide teenuse eest tasumisest.
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