Elva Vallavalitsuse istungil 20.04.2021 otsustati:

Avalikud üritused
Lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada 11. juunil kella 17 kuni 13. juuni 2021 kell 3 Ulila Suveaias
avalik üritus „Ulila Rock“ vastavalt esitatud taotlusele juhul kui Vabariigi Valitsuse antud korralduse
alusel kehtestatud piirangud Covid 19 viiruse levimise tõkestamiseks on leevenenud ning kehtivate
piirangute kohaselt on ürituse korraldamine lubatud. 11. juuni avatakse väravad 16:30 ning öörahu
algab festivali alal 12. juuni kell 3. 12. juunil avatakse väravad uuesti kell 11 ning öörahu algab kell 3
13. juunil. Ürituse korraldaja vastutav isik on Ülari Toots (tel 5073842, info@ulilasuveaed.ee).

Hanked
Kinnitada riigihanke nr 232507 „Projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve projektile „Elva
linna tänavavalgustuse renoveerimine““ tulemused ja tunnistada vastavaks järgmised pakkumised:
•
•
•
•

Infragate Eesti AS pakkumus maksumusega 13 120 eurot (ilma KM-ta);
Korbovek OÜ pakkumus maksumusega 15 600 eurot (ilma KM-ta);
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ pakkumus maksumusega 17 000 eurot (ilma KM-ta);
Inseneribüroo Telora OÜ pakkumus maksumusega 18 800 eurot (ilma KM-ta);

Tunnistada edukaks Infragate Eesti AS pakkumus ja sõlmida hankeleping maksumusega 13120 eurot.

Maa
Määrata Atra külas Soe katastriüksuse (58201:002:1252) ja Villemi-Sakkerja katastriüksuse
(58201:002:0422) liitmisel uue katastriüksuse koha-aadressiks Elva vald, Atra küla, Kotka ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Määrata Mäelooga külas Sinilille katastriüksuse (58201:001:0200) ja Säre katastriüksuse
(58201:001:1332) liitmisel uue katastriüksuse koha-aadressiks Elva vald, Mäelooga küla, Säre ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Määrata Mäelooga külas Säre katastriüksuse (58201:001:1331) ja Tikumetsa katastriüksuse
(58201:001:0020) liitmisel uue katastriüksuse koha-aadressiks Elva vald, Mäelooga küla, Säre ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Võtta vastu kinkena Elva vallas Kalme külas asuvad katastriüksused registriosast 302204 Pöksi-Karu
tee L2 (17101:001:1687, 2532m², transpordimaa), Pöksi tee L3 (17101:001:1685, 434m²,
transpordimaa) ja Pöksi tee L4 (17101:001:1686, 134m², transpordimaa).

Muu
Algatada Elva linnas Jaani 5a kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu
lähteseisukohad.
Korraldada Käärdi alevikus Türgi kinnistul ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste
andmise avatud menetlus.

Kinnitada Elva Soojus OÜ ja Elva Varahalduse OÜ 2020. a majandusaasta aruanne
Sõlmida SA-ga Elva Kultuur ja Sport Spordihoone ruumide kasutamise leping Elva Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õppe ning noortespordi läbiviimiseks.
Paigaldada Elva linna tantsujuhtide Helbe Ots, Juta Värk ja Aleks Raja auks nimeline pargipink Elva
Lauluväljaku juurde Arbi järve äärde. Lubada SA Elva Haigla TM-l paigaldada Heino Järve mälestuseks
nimeline pargipink Elva Haigla hoone ette.
Kuulutada välja Elva valla eelarvest eraldatava elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse 2021. aasta
taotlusvoor taotluste esitamise perioodiga 26.04.–26.05.2021.
Korraldada Elva linnas Järve tn 3 (17001:005:0039) korteriomandi 2 võõrandamiseks avalik kirjalik
enampakkumine ning kinnitada korteriomandi enampakkumise müügihinna algsuuruseks 5 000
eurot.

Salle Ritso
vallasekretär

