Elva Vallavalitsuse istungil 11.01.2022 otsustati

Maa
Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva
vald, Käärdi alevik, Kaera tänav (69403:004:0062).
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Elva vallas Ulila alevikus asuva maaüksuse (17101:001:1310)
osas ning määrata maaüksusele koha-aadress Elva vald, Ulila alevik, Laeva metskond ja sihtotstarve
maatulundusmaa.
Määrata Lapetukme külas, Luitsepa katastriüksuse (69401:003:0451) jagamisel kaheks
katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Lapetukme küla,
Luitsepa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Lapetukme küla, Luitsepapõllu, sihtotstarve
maatulundusmaa.

Muu
Kinnitada Rõngu rahvamaja arengukava 2021–2025 aastateks.
Kinnitada Rõngu keskkooli arengukava 2022–2025 aastateks.
Tunnistada nurjunuks Elva Vallavalitsuse 2.11.2021 korraldusega nr 680 Palupera külas Savi kinnistu
haritava maa rendile andmiseks korraldatud enampakkumine ning korraldada uus kirjalik
enampakkumine Palupera küla Savi kinnistu (58201:002:1870) osa 1,2 ha suuruse haritava maa
rendile andmiseks.
Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Tilga küla, Kase kinnistu
jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. jaanuar 2022 kuni 31. märts 2022 ja 1. oktoober 2022 kuni
21. jaanuar 2023.
Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Pühaste küla, Kuusiku kinnistu
jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. jaanuar 2022 kuni 31. märts 2022 ja 1. oktoober 2022 kuni
21. jaanuar 2023.
Jätta rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus aadressil Elva vald,
Mäelooga küla, Vana-Savimäe.
Muuta Elva Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 8 vastu võetud kava ''Elva valla huvihariduse ja
huvitegevuse kava aastateks 2021-2022 kinnitamine'' ning kinnitada muudetud Elva valla
huvihariduse ja huvitegevuse kava 2022. aastaks.
Anda Kaido Randlale teenindajakaart, mis tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol.
Teenindajakaart antakse välja tähtajatult.

Reklaamiload
Pikendada Elva Auto OÜ reklaamiluba olemasoleval reklaamkanduril Elva vallale kuuluval kinnistul
Elva linnas Purde tn 22 (17005:005:0052) tähtajaga 1.01.2022 – 31.12.2024.

Pikendada Energia ja Ehitus OÜ reklaamiluba olemasoleval reklaamkanduril asukohaga Elvas Käo tee
ja Kaseküla tee ristmikul valgustipostil tähtajaga 1.01.2021 – 31.12.2024.
Väljastada Respom Auto OÜ-le reklaamiluba asukohaga Elvas Käo tee ja Kaseküla tee ristmikul
valgustipostil tähtajaga 1.01.2022 – 31.12.2024.
Pikendada AS Maxilla reklaamiluba olemasoleval reklaamkanduril asukohaga Elvas Kesk 1 kinnistul
(17007:003:0037) tähtajaga 1.01.2022 – 31.12.2024.
Pikendada Elva Tarbijate Ühistu reklaamiluba kahel olemasoleval reklaamkanduril asukohaga Elvas
Tartu mnt 27d kinnistul (17002:002:0040) ja Elvas Käo tee 2 kinnistul (17101:001:0152) tähtajaga
1.01.2022 – 31.12.2024.
Väljastada Reklaamtreiler OÜ-le reklaamiluba asukohaga Elvas Valga mnt 5 (Maxima poe parkla)
tähtajaga 10.01.2022 – 23.01.2022.

