Vallavolikogu 13. augusti 2022 istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XI istung toimus 22. augustil vallamajas volikogu saalis ja
veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli vallavanema ülevaade, kolm otsuse ja kaks määruse
eelnõu. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse,
osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest.
Arendusjuht Margus Ivaks andis ülevaate Elva gümnaasiumi rekonstrueerimisest ja edasistest
tegevustest hanke tühistamisega seoses. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele.
Volikogu otsustas lõpetada I lugemise ja suunata Elva valla arengukava 2022-2030 ja
eelarvestrateegia 2022-2026 avalikustamisele ja avalikele aruteludele. Abivallavanem Kertu Vuks
tegi lühiülevaate I lugemisele saadetud arengukavast ja eelarvestrateegiast ning lisadokumentidest.
Arengukava ja eelarvestrateegia on strateegiline arengudokument, mis loob laiapõhjalise raamistiku
Elva valla tuleviku kujundamiseks. Arengukava üks osa on eelarvestrateegia, mis kajastab
arengukavas kavandatud tegevuste elluviimise võimalusi neljal eelseisval aastal. Elva valla
arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 suunatakse kaheks nädalaks (24.08.07.09.2022) avalikule väljapanekule ning korraldatakse kolm avaliku arutelu ettepanekute ja
arvamuste esitamiseks. Arengukava ja eelarvestrateegia materjalidega on võimalik tutvuda siin:
https://www.elva.ee/arengukava-2030-koostamine.
Volikogu võttis vastu Elva valla üldplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule. Elva valla
üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja
suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja
eelarvestrateegiaga. Eesmärk on luua ruumilised eeldused valla arengu visiooni elluviimiseks aastaks
2030. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku aeg on 15. september kuni 15. oktoober 2022.
Muudeti Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määrust nr 45 „Rõngu Lasteaed Pihlakobar põhimäärus“.
Elva Vallavolikogu 28.03.2022 otsusega nr 32 otsustati lõpetada Aakre lasteaed-algkooli tegevus 31.
augustil 2022. Otsuse kohaselt tagatakse Aakre lasteaed-algkooli lasteaia osa lastele alates 1.
septembrist 2022 võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Rõngu lasteaed Pihlakobara
rühmas, mis moodustatakse Aakre lasteaed-algkooli senises asukohast. Sellest tulenevalt on vaja
muuta Rõngu lasteaed Pihlakobara põhimääruse § 1 lg 5, milles sätestatakse lasteaia õppetöö
toimumise kohad.
Tunnistati kehtetuks Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 79 „Aakre Lasteaed-Algkooli
põhimäärus“. Seoses Aakre lasteaed-algkooli tegevuse lõpetamisega on vajalik kehtetuks tunnistada
põhimäärus, mis senini kooli tegevust reguleeris.
AS-le Emajõe Veevärk otsustati tasuta võõrandada Teedla ja Siuksu biotiigid. Elva valla omandis on
Elva vallas Teedla külas ja Lapetukme külas asuvad biotiigid. Jäätmehoidla maadel asuvad rajatised,
biotiigid teenindavad samas lähedal asuvaid elanikke, olles reovee puhastamisel järelpuhastuse rollis.
Teeninduse tagab mõlemas külas AS Emajõe Veevärk. Teenused vastavad kehtestatud nõuetele. AS
Emajõe Veevärk omab vee-erikasutuslubasid, mis eeldab maaomaniku kirjalikke nõusolekuid.
Mõttekas on biotiikide maa-alad aga võõrandada ja kohalike omavalitsuste, sh Elva valla poolt
asutatud ja siiani osalusega vee-ettevõtjale põhjendatult tasuta. Võõrandamise kulud (sh notari tasu
ja riigilõiv) kannab AS Emajõe Veevärk.

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 26. september 2022.

