Elva Vallavalitsuse istungil 21.09.2021 otsustati

Avalikud üritused
Lubada Priit Viksil korraldada 3.10.2021 kell 10–15 avalik üritus „Elva Igamehe Biathlon“. Avaliku
ürituse korraldamise eest vastutav isik on Priit Viks (tel 5049643, priitviks@gmail.com).
Lubada Rallikrossi Arenduse OÜ-l korraldada 25.09.2021 kell 7–12 avalik üritus „Eesti MV rallikrossis
2021 6. etapp“. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mati Kask (tel 5277978,
kaskmati@gmail.com).
Lubada MTÜ-l Austa Rattaklubi korraldada 02.10.2021 kell 8–18 avalik üritus „53. Elva Sügiskross RMW Transport CX2“. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Caspar Austa (tel 5184892,
info@austa.ee).

Maa
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Ervu külas, Trumbi kinnistule
(66602:001:0211) maakaabelliini ehitamiseks.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele
Elva vald, Käärdi alevik, Mesika tänav L5 (17101:001:0812), Elva vald, Käärdi alevik, Mesika tänav
(69403:004:0111) ja Elva vald, Annikoru küla, Kähri tee L1 (katastritunnus 17101:001:1610).
Määrata Uderna külas, Kasemetsa katastriüksuse (69403:003:0566) jagamisel kaheks
katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Uderna küla,
Kasemetsa, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Udrena küla, Kasepõllu, sihtotstarve
maatulundusmaa.
Määrata Lossimäe külas Piiroja katastriüksuse (69402:001:0233) ja Mardi katastriüksuse
(69402:002:0234) piiride muutmisel ja Piiroja katastriüksuse jagamisel uutele katastriüksustele uued
koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Lossimäe küla, Mardi, sihtotstarve elamumaa; Elva vald,
Lossimäe küla, Piiroja, sihtotstarve tootmismaa; Elva vald, Lossimäe küla, Piirimäe, sihtotstarve
tootmismaa.
Määrata Käärdi alevikus, Männiku tn 6 katastriüksuse (69403:004:0181) jagamisel neljaks
katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
•
•
•
•

Elva vald, Käärdi alevik ,Männiku tn 6, sihtotstarve maatulundusmaa;
Elva vald, Käärdi alevik ,Männiku tn 1b, sihtotstarve maatulundusmaa;
Elva vald, Käärdi alevik ,Männiku tänav L2, sihtotstarve transpordimaa;
Elva vald, Käärdi alevik, Maisi tn 10a, sihtotstarve maatulundusmaa.

Muu
Algatada Tamme külas Männituka kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu
lähteseisukohad.

Anda H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas
seisukohad.
Muuta Elva Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 2-4/102 kinnitatud Elva Vallavalitsuse 2021. a
hankeplaani.
Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Kõrtsi talu kanalisatsioonisüsteem“,
„Elamu heitveenõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, Puskaru talu“ ja „Tiku,
Mõisanurme küla, Elva vald kanalisatsiooni rajamine“ aruande.
Moodustada 2021.aasta Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste laureaatide hindamiseks
komisjon ning Elva valla 2022. a kaasava eelarve sõelumiskomisjon.
Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas Raudtee tn 1 elamu
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks, Elva linnas Vahe tn 3 elamu laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks ning Elva vallas, Verevi külas, Urimetsa kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks.

Salle Ritso
vallasekretär

