Vallavolikogu 25. aprilli istung
Elva vallavolikogu II koosseisu VIII istung toimus 25. aprillil vallamajas volikogu saalis ja
veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kolm otsuse eelnõud ning
vallavanema ettekanne. Istungist võttis osa 27 ja puudus kaks volikogu liiget.
Volikogu kinnitas Elva valla 2022. aasta esimese lisaeelarve. Lisaeelarve korrigeerib riiklike
õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2021. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli
jäänud tegevused. 2022. aasta I lisaeelarve maht on 3 359 707 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad
520 073 euro võrra ja kulud 1 180 725 eurot.
Kinnitati uus Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Võrreldes 25.02.2019 Elva
Vallavolikogu vastuvõetud määrusega nr 76 „Reovee kohtkäitlus ja äraveo eeskiri“ tehakse uue
eeskirjas muudatused, mis parandavad volitusvormi, korrigeeriti määruses olevate mõistete loetelu,
täpsustati reovee kohtkäitluse tingimusi Elva vallas jms.
Volikogu andis vallavalitsusele volituse Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest tulenevate
nõuete kontrollimiseks. Elva vallavolikogu on kehtestanud Elva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise
eeskirja. Mõlemas eeskirjas on sätestatud, kinnistu veevärgi- ja kanalisatsiooni kontrollimise õigus on
volikogu otsusega nimetatud isikutel. Praeguseni ei ole volikogu volitatud isikuid määranud, kuid
vajadus nõuetele vastavuse kontrollimise järele on olemas. Volitatud isikuks nimetati ametikohtade
järgi vallamajandusosakonna juhataja, taristuspetsialisti ja ehitusspetsialistid.
Otsustati võõrandada Ringtee 17 kinnistu. Tegemist on 3440m2 suuruse tootmismaaga, kust 2021.
aastal lammutati amortiseerunud 348m² suurune laudahoone. 2020. aastal võõrandas Elva vald
Ringtee tn 17 kõrval asuva kinnistu Ringtee tn 15, samuti 100% tootmismaa, 2507m², hinnaga 9100
eurot. Samal ajal mõõdistati Ringtee tn 17 kinnistust lahti ka potentsiaalne kergliiklustee
teenindusriba. Kinnistule on tekkinud mitu huvilist ja valla poolt parendatud kinnistule edaspidi
rohkem panustada pole otstarbekas. Kõigil huvilistel on võimalus osaleda avalikul enampakkumisel.
Volikogu nõustus rahvatervise seaduse § 10 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete
delegeerimisega Elva vallavalitsusele. Oma olemuselt on RTerS § 10 sätestatud ülesanded
täitevorgani pädevuses, kellel on neid lihtsam täita. Seetõttu delegeeritakse otsusega paragrahvis
sätestatud ülesanded Elva vallavalitsusele.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse tööst ja
vastas volikogu liikmete küsimustele. SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane tegi ettekande
eelmisel volikogu esitatud arupärimuse vastusest. Abivallavanem Kertu Vuks tegi ettekande
nõudluspõhise transpordi küsitluse tulemustest ning abivallavanem Heiki Hansen andis ülevaate,
kuidas hakkab toimuma õppekorraldus Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ajal.

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 23. mail 2022.

