Vallavolikogu 23. mai istung
Elva vallavolikogu II koosseisu IX istung toimus 23. mail vallamajas volikogu saalis ja veebikeskkonnas
ZOOM. Istungi päevakorras oli kuus otsuse eelnõud, üks ettekanne ning vallavanema ülevaade.
Istungist võttis osa 28 volikogu liiget.
Elva valla ja Elva linna õiguskorra ülevaade 2021. aasta kohta. Piirkonnapolitseinikud Jaana Toode,
Tiit Treial ja Annika Jukk tegid ülevaate politsei tegevusest 2021. aastal kohta Elva vallas. Toodi välja
erinevaid statistikaid üldise kuritegevuse, vägivallakuritegude, varavastaste süüteode, vääteode jms
kohta. Piirkonnapolitseid tõid välja, et probleeme on tekkinud koerte ja kasside pidamise eeskirja üle
järelevalvega ning samuti taksoveo teenuse üle järelevalvega ning Elva linnas ja vallas on suureks
probleemiks alkoholi tarbimine avalikus kohas ja valgusallikata kergliiklejad. Kokkuvõtvalt sedastas
piirkonnapolitseinik, et me elame turvalises keskkonnas, kus kuritegevus muutub koos muu
sotsiaalse keskkonna muutustega. Kogu ülevaatega on võimalik tutvuda SIIN.
Volikogu otsustas anda loa MTÜ Klubi Tartu Maratonile, Peetri Matsi OÜ-le ja Vallasant OÜ-le
kinnisasjade omandamiseks. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse kohaselt kui juriidiline
isik ei ole kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud
metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või põllumajandustoodete tootmisega, võib ta
omanda põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit
või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse
üksuse volikogu loal.
Volikogu nõustus hoonestusõiguse seadmisega AS Emajõe Veevärk kasuks Elva valla omandis
olevale kinnisasjale asukohaga Nooruse park, Elva linn, Elva vald. Hoonestusõigust soovitakse seada
kahe puurkaevu rajamiseks ja neid teenindavate ehitiste ehitamiseks. Puurkaevud ja nende
teenindamiseks vajalikud ehitised rajatakse piirkondliku ühisveevärgi töö ja toimekindluse
tagamiseks.
Volikogu otsustas mittenõustuda Krüüdneri Karjäär OÜ geoloogilise uuringuloa andmisega
Karijärve IV uuringuruumis, asukohaga Tartu maakond Elva vald Poole küla. Vallavolikogu on
seisukohal, et uuringuloa andmisest tuleb keelduda, sest taotletav uuringuala märgitud oluliseks
alaks, mis tagab rohelise võrgustiku toimimist, piirkonnas juba toimub kaevandustegevus,
uuringutega on seotud häiringud, mis võivad mõjutada inimese heaolu, tervist ja vara ning kohalikud
elanikud on avaldanud vastumeelt uuringuloa andmiseks.
Muudeti arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu. Komisjonist arvati tema enda soovil välja liige
Juhani Jaeger ja kinnitati uueks liikmeks Tõnu Aigro.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse,
osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest.
Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate käimasolevatest teetöödest ja muudest teehooldus
puudutavatest teemadest. 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 volikogu istung toimub 13. juunil 2022.

