Elva Vallavalitsuse istungil 22.06.2021 otsustati:
Avalikud üritused
Lubada Rõngu Rahvamajal korraldada 23. juuni kella 18.30 kuni 24. juuni 2021 kell 00 Rõngus
Hiugemäel avalik üritus „Rõngu Jaanipidu“. Ürituse korraldaja vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak (tel
58687501, vanaisak.mariliis@gmail.com).
Lubada Wolf Events OÜ korraldada 8. august 2021 kell 20–22 Elva Arbi järve kaldal avalik üritus
„Laulmata laulud“. Ürituse korraldaja vastutav isik on Hannes Soosaar (tel 5229585,
kiri.soosaarele@gmail.com).
Lubada Estonian Autosport Events MTÜ-l korraldada 17. juuli kuni 18. juuli 2021 Elva vallas avalik
üritus Rahvusvaheline Autoralli Rally Estonia 2021 Vellavere katse SS 20/23 ning sulgeda liiklus alates
17. juuli kell 18 kuni 18. juuli kell 16 vastavalt ajutisele liiklusskeemile. Ürituse korraldamise eest
vastutav isik on Silver Kütt (tel 56244666, silver@rallyestonia.ee).

Finants
Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele mittesihtotstarbeline eraldis 102
000 eurot SA Elva Kultuur ja Sport spordieelarve alaeelarvest sporditegevuse korraldamiseks kuues
osas (a´17 000) alates juulist 2021 hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks ja sihtotstarbeline toetus SA Elva
Kultuur ja Sport kultuurieelarve alaeelarvest turismi sihtkoha brändi väljatöötamiseks 15 000 eurot ja
matkaradade korrastamiseks 13 000 eurot hiljemalt 10. juuliks 2021.
Eraldada projektitoetuste reservist projektitoetus projekti „Brožüüri „Mitte ainult tööst. Elva EPT
ametiühinguklubi 1979–1995“ koostamine ja väljaandmine.“ finantseerimiseks 275 eurot.
Muuta Elva Vallavalitsuse 2021. aasta tasandi eelarvet ning vähendada haridus- ja kultuuriosakonna
alaeelarvet 09510 ja suunata õpilasmaleva korraldamise kulude katteks:
•
•
•
•

Elva huviala- ja koolituskeskuse põhitegevuse kulude eelarvesse 1750 eurot;
Rõngu rahvamaja põhitegevuse kulude eelarvesse 1750 eurot;
Rannu rahvamaja põhitegevuse kulude eelarvesse 1250 eurot;
Puhja kooli põhitegevuse kulude eelarvesse 1250 eurot.

Maa
Korraldada Elva vallas, Majala külas, Väike-Prüüsi maaüksuse ostueesõigusega erastamine.
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ, registrikood 11050857, kasuks tähtajatult Elva valla omandis
olevale kinnistule Kirepi küla, Rehe tee L2 (69401:001:0170) ja Kirepi küla, Rehe tee L3
(17101:001:0720) maakaabelliini ehitamiseks.
Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Elva vallas, Hellenurme külas, Ääremaa kinnistule
(17101:001:0652) maakaabeliini ehitamiseks.
Määrata Elva vallas Lossimäe külas, Kevili katastriüksuse (69402:001:0240) sihtotstarbeks 100%
tootmismaa.

Muu
Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas Laane tn 13b elamu ja
abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Anda projekteerimistingimused Elva vallas Käärdi alevikus Türgi kinnistul elamu ehitusprojekti
koostamiseks.

Riigihanked
Kinnitada riigihangete „Elva valla teede ja tänavate pindamine 2021“ ja „Elva valla kruusateede
katendite uuendamine 2021“ alusdokumendid.
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vallasekretär

