Vallavolikogu 26. septembri 2022 istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XII istung toimus 26. septembril vallamajas volikogu saalis ja
veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli vallavalitsuse ülevaade, kolm otsuse ja kolm
määruse eelnõu. Istungist võttis osa 26 volikogu liiget.
Umbusaldusavalduse esitamine. Volikogu liige Fred Koppel esitas seoses vallavalitsuse senise
ebarahuldava tööga umbusaldusavalduse Elva vallavalitsusele. Avaldusele on alla kirjutanud volikogu
liikmed Fred Koppel, Aivar Õun, Lauri Koni, August Vester, Inna-Inga Kalmus, Birgit Lõhmus-Komleva,
Tõnu Aigro, Marek Pihlak, Raimond Pihlap ja Toomas Laatsit. Fredi sõnul on neil ka kaks digiallkirja:
Rein Abel ja Juhani Jaeger. Umbusalduse hääletamiseks tuleb korraldada erakorraline volikogu istung,
mille toimumisaeg on veel lahtine (eeldatavasti oktoobris).
Volikogu kinnitas Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026. Arengukava ja
eelarvestrateegia esimene lugemine toimub 22. augusti volikogus, peale mida suunati see avalikule
väljapanekule. Kokku esitati 91 ettepanekut, millest mitmed ettepanekud puudutasid ka teisi valla
strateegilise dokumente nagu üldplaneering ja teede investeeringute kava. II lugemisele saadetud
arengukavas oli täiendatud mitmeid tegevuskava osasid, samuti investeeringuplaane aastateks 20222030.
Volikogu kinnitas 2022. aasta teise lisaeelarve. II lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida
riiklike õigusaktidega eraldatud summasid, võtta eelarvesse 2022. aastal laekunud sihtotstarbelised
summad ja osaliselt üle laekunud tulud ja nende arvelt tehtavad kulud. Samuti korrigeeritakse
Investeeringute eelarvet ja investeeringute finantseerimiseks võetavat laenu. II lisaeelarve maht on
-987 608 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 512 392 euro võrra ja kulud 543 962 eurot.
Investeerimistegevuse kulude eelarve väheneb 1 531 570 euro võrra. Finantseerimistegevuse eelarve
väheneb 1 500 000 euro võrra. Eelarvest on välja viidud Elva gümnaasiumi rekonstrueerimiseks ja LA
Õnneseene ventilatsiooni renoveerimiseks planeeritud, aga tegemata jäävad kulud, kuna hanked
nurjusid ja tööde tegemine lükkub edasi.
Volikogu andis nõusoleku laenu võtmiseks. Vald saab võtta investeerimislaenu 2022. aasta eelarves
planeeritud investeeringuobjektide rahastamiseks kogusummas kuni 1 115 000 eurot. Laenu
võtmiseks tuleb korraldada hange.
Volikogu nõustus Põrgumäe IV maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmisega. Ettevõte soovib
laiendada olemasolevat mäeeraldise ja teenindusmaa pindala, maavara kasutusala, varu suurust ning
mäeeraldise lamami kõrgust. Otstarbekas on muuta karjääri nimi liivakarjääriks seoses kaevandatava
maavara varu ümberhindamisega, ehituskruusast täiteliivaks. Volikogu otsustas keskkonnaloa
muutmisega nõustuda, kuna Suuremäe Karjäär OÜ on varasemalt saanud kaevandamisloa nr
L.MK/327391, mille alusel kaevandab ettevõte Põrgumäe IV kruusakarjääris ehituskruusa.
Mäeeraldist laiendatakse määral, mis ei oma nii suurt mõju keskkonnale, sest uue loa väljaandmisel
muutub vaid mäeeraldise ja teenindusmaa pindala, maavara kasutusala, varu suurus ja mäeeraldise
lammi kõrgus. Mäetööde protsess ja keskkonnatingimused ning mõjud ei muutu.
Volikogu kinnitas Elva valla teede investeeringute kava aastaks 2023-2026. Elva valla arengukava
2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 investeeringute kavas on öeldud, et teede ja tänavate
investeeringute kohta koostatakse eraldi investeeringute kava. Teede ja tänavate investeeringud
tehakse vastavalt teehoiukavale 2023-2026. Vallavalitsusel on valminud teehoiukava ehk teede

investeeringute kava aastateks 2023-2026. Teede investeeringud on kavas planeeritud iga aasta
kohta eraldi objektide lõikes. Kavas on ka eeldatav tee investeeringu maksumus.
Volikogu muutis Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrust nr 39 „Elva valla eelarvest projektitoetuste
taotlemise ja eraldamise kord“. Otsusega muudeti projektitaotlemise korda lihtsamaks neile
taotlejatele, kes korraldavad sündmusi aasta teises pooles ja vähendatakse ettenägematute
projektitaotluste arvu. Peale selle defineeritakse määruses projektitoetuse liigid ja määrad.,
vähendatakse menetlemiskoormust ja suurendatakse kultuurikorraldajate paindlikkust.
Vallavalitsuse tegevusülevaade. Abivallavanem Kertu Vuks tegi istungil ülevaate vallavalitsuse,
osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele.

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 07. november 2022.

