Elva Vallavalitsuse istungil 06.07.2021 otsustati

Avalikud üritused ja reklaamiload
Anda välja reklaamiluba SA-le Tehvandi Spordikeskus reklaami avalikustamiseks Elva linnas Vellavere
teel munitsipaalmaal tähtajaga 06.07.–31.12.2021.
Lubada Kirepi Kogukond MTÜ-l korraldada 30. juulil kell 18 kuni 31. juuli 2021 kell 02 Kirepi
külaplatsil avalik üritus „Kirepi juulipäev“. Ürituste korraldaja vastutav isik on Marju Jõks (tel 5553
5106, marjujoks@gmail.com).
Lubada MTÜ-l Spordiklubi Altia korraldada 10. juulil 2021 kell 8.00 kuni 11. juulil kell 03.00 Elva linnas
Elva Kohvikutepäev.
Lubada MTÜ-l Peedu Kooli Selts korraldada Elva linnas Peedu laululaval 10. juulil 2021 kell 10 kuni 23
avalik üritus filmi näitamisega „Eesti matus“ . Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Ilmar Särg
(tel 55996161, ilmar.sarg@kliinikum.ee).

Finants
Eraldada projektitoetuste reservist projektitoetust MTÜ-le Ulila Suveaaed projekti „Suur hot-dogi
söömisvõistlus'' finantseerimiseks summas 300 eurot.
Eraldada MTÜ-le Kirepi Kogukond Elva valla eelarvest tegevustoetust summas 500 eurot.

Maa
Määrata Käärdi alevikus, Odra tn 4 katastriüksuse (69403:004:0162) uueks koha-aadressiks Elva vald,
Käärdi alevik, Odra tn 6.
Määrata Käärdi alevikus, Türgi katastriüksuse (69403:004:0160) uueks koha-aadressiks Elva vald,
Käärdi alevik, Odra tn 4.
Nõustuda Elva vallas asuvate maaüksuste riigi omandisse jätmisega.
Määrata munitsipaalomandisse antavatele maaüksustele ehitiste teenindamiseks vajaliku maa
pindala ja sihtotstarbed.
Määrata Hellenurme külas, Ene katastriüksuse (58201:001:0750) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Hellenurme küla, Ene,
sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Hellenurme küla, Hellenurme kergliiklustee L3, sihtotstarve
transpordimaa.
Määrata Koruste külas Ees-Põllu katastriüksuse (69402:004:0043) ja Taga-Varepmäe katastriüksuse
(69402:004:0045) liitmisel uue katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve Elva vald, Koruste küla,
Taga-Varetmäe, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Konguta külas Väike-Vahemetsa katastriüksuse (33101:004:0562) ja Vahemetsa
katastriüksuse (33101:004:0200) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja
sihtotstarbed:

•
•
•
•

Elva vald, Konguta küla, Päiksemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
Elva vald, Konguta küla, Metskannikese, sihtotstarve maatulundusmaa;
Elva vald, Konguta küla, Vahemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
Elva vald, Konguta küla, Vahemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Väike-Rakke külas, Piiri katastriüksuse (66601:002:0224) jagamisel kaheks katastriüksuseks
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Väike-Rakke küla, Piiri,
sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Väike-Rakke küla, Piiripõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrata Porikülas, Hansu maaüksuse (60501:001:0262) uueks koha-aadressiks Elva vald, Poriküla,
Metsalinnu.
Määrata Ranna (69401:002:0145), Haamriku (69401:002:0160) ja Kasesalu (69401:002:0123)
kinnisasjadega piirneva maaüksuse koha-aadressiks Elva vald, Rannaküla, Rannariba ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa ning liita see Ranna kinnisasjaga.

Muu
Korraldada lihthankemenetlusega riigihange „Ulila sadamaehitise (varjualuse) projekteerimine ja
ehitamine“ ning kinnitada riigihanke alusdokumendid.
Algatada Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu
lähteseisukohad.

Salle Ritso
vallasekretär

