Vallavolikogu 13.06.22 istung

Elva vallavolikogu II koosseisu X istung toimus 13. juunil vallamajas volikogu saalis ja veebikeskkonnas
ZOOM. Istungi päevakorras oli üks tegevusülevaate ettekanne, viis otsuse eelnõud, üks määruse
eelnõu ning vallavanema ülevaade. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget.
Elva Soojus OÜ tegevusülevaade. Elva Soojus OÜ juhataja Arne Jänessoo tegi ülevaate ettevõtte
igapäevasest tööst ja arendustegevustest.
Volikogule kinnitas 2021. aasta majandusaasta aruanne. 2021. aasta aruanne koosneb
raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande kohta on andnud arvamuse
audiitor ja volikogu revisjonikomisjon. Volikogu kinnitas aastaaruande.
Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine. Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja hoidudes Elva valla pakutud kohtadel lasteasutuse kulude katmisel lapsevanema või eestkostja
kaetava osa määr, osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused. Muu
hulgas korrigeeriti osalustasu suurust lasteasutustes (Elva linn, Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane
küla ja Kurelaane küla on vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks 45 eurot kuus, teisi
asustusüksuseid teenindavates lasteasutustes on osalustasu suuruseks 30 eurot kuus). Määruses
muudeti ka laste osalustasu maksmisest vabastamise tingimusi. Uue määruse kohaselt on vanemal
võimalus taotleda pere teise ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist.
Volikogu nõustus Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimisega. Sotsiaalkindlustusamet on
teinud kohaliku omavalitsuse üksustele ettepaneku välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise
seaduse (VRKS) alusel halduslepingute sõlmimiseks. VRKS sätte kohaselt täidavad kohaliku
omavalitsuse üksused halduslepingu alusel riiklikke haldusülesandeid rahvusvahelise kaitse saaja
vastuvõtmisel ja osutavad talle vajaduse korral kaasabi: eluaseme leidmisel; sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste saamisel; tõlketeenuse ja eesti keele õppimise korraldamisel; tema õiguste ja
kohustuste kohta teabe saamisel; muude küsimuste lahendamisel. Halduslepinguga on ette nähtud
KOVi ühekordne halduskulu kokku kuni 50 eurot haldusülesandega antud hüvitiste menetlemiseks.
Volikogu andis loa Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu
sõlmimiseks. Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus,
mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist,
kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike
teenuste kasutamiseks. 2021. aasta aprillist võttis pilootprojekti „Sotsiaaltranspordi korraldus
mudelite testimine“ raames need kohustused üle Tartumaa Ühistranspordikeskus. Projekt pidi
kestma kaks aastat alates 01.03.2021 kuni 28.02.2023. Seoses suurte tellimusmahtudega Tartumaa
omavalitsuste poolt praeguse projekti raames, lõppevad projekti vahendid samade tellimusmahtude
jätkumise korral 2022. aasta lõpuks. Et teenuse osutamine ei katkeks, on vaja kiiresti ette valmistama
hakata teenuse osutamise riigihanget. Elva vallavolikogu otsustas anda selleks loa.
Volikogu otsustas omandada Elva linnas Kruusa tänav T3 kinnistu. Tegemist on nelja kinnistu
omanike kaasomandis oleva transpordimaaga. Kruusa T3 tänava lõik on avaliku huviga tee, linna
tänav, mis tagab juurdepääsu mitmele hoonestatud elamumaa kinnistule. Elva vallavalitsus on lisaks
tasuta omandamisele jõudnud võõrandajatega kokkuleppele, et Kruusa tn 34, 36, 38, 40 omanikud
tasuvad vallavalitsusele iga elamumaa omandi kohta 1000 eurot tee seisundinõuetele vastavaks
viimiseks.

Volikogu kinnitas Elva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmise.
Komisjoni liige Andrean Mustonen on avaldanud soovi haridus- ja noorsootöökomisjonist välja
astuda. Tema asemele asub uueks komisjoni liikmeks Andero Ojamets.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse,
osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest.
Arendusjuht Margus Ivaks andis ülevaate Elva valla suurematest arenguprojektidest, sh Elva
gümnaasiumi rekonstrueerimisest. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele.
Vallavalitsuse ettekande slaidid on leitavad SIIT.

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda SIIN.
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i keskkonnas.

Järgmine korraline volikogu istung toimub 22. august 2022.

