Vallavolikogu 28.03.2022 istung

Elva vallavolikogu II koosseisu VII istung toimus 28. märtsil vallamajas volikogu saalis ja
veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kuus otsuse eelnõu, kinnitati
revisjonikomisjoni tööplaan ning kolm päevakorrapunkti olid ettekanded. Istungist võttis osa 28 ja
puudus üks volikogu liiget.
Ülevaade Tartu 2024 tegevusest. SA Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots andis
ülevaate, missugused on Tartu 2024 eesmärgid, positiivne mõju Tartule ja Lõuna-Eestile ning milline
tuleb programm. Täpsem info kultuuripealinna tegevustest on leitavad tartu2024.elva.ee
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni esimehe Aivar Õuna ettekande 2022. aasta tööplaani kohta.
Põhimääruse kohaselt peab revisjonikomisjon töötama välja iga järgneva aasta töökava ja esitama
selle volikogule arutamiseks. Revisjonikomisjoni töökava toob välja, mida ja millal komisjon täpsemalt
kontrollib. Vallavalitsusel on kohustus anda komisjonile kontrollitava teema kohta informatsiooni.
Töökavaga saab tutvuda SIIN.
Volikogu kinnitas 21.05.2018 määruse nr 35 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste
teeninduspiirkondade kinnitamine" muutmise. Peamised muudatused puudutavad ümberkorraldusi
sõnastustes. Eelnõuga muudetakse kinnitatud teeninduspiirkondi ning täiendavalt täpsustatakse Elva
valla asustusüksusi teenindavate koolieelsete lasteasutuste nimekirja. Määruse muudatusega on
vajalik täpsustatakse ka maapiirkonda teenindavate koolieelsete lasteasutuste nimekiri.
Volikogu otsustas lõpetada Aakre lasteaed-algkool tegevuse. Aakre lasteaed-algkool on Elva valla
hallatav koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutseb ühe asutusena. Lasteasutuses on
moodustatud üks liitrühm 1,5-7-aastastele lastele ning põhikool, kus õpe toimub 1.-6. klassis.
20212022. õppeaastal õpib Aakre koolis 4 õpilast: kolm õpilast 4. klassis ja üks õpilane 6. klassis.
2022. aasta kevadel lõpetab üks õpilane Aakre kooli 6. klassi ning jätkab õpiteed Rõngu Keskkooli 7.
klassis. Aakre lasteaias on liitrühmas 20 last vanuses 1,5-6. Märtsikuus avalasteaias täiendav
sõimerühm. Lasteaias ei ole sel õppeaastal sellises vanuses lapsi, kes lõpetaksid lasteaia ja vajaksid
uuel õppeaastal koolikohta. Nelja õpilasega koolis on keeruline tagada õpilasele keskkonda, mis oleks
mitmekülgne ning kus õpilasest saab kasvada iseseisev ja sotsiaalselt pädev isiksus. Selleks, et tagada
ka edaspidi kvaliteetset haridust, tuleb haridusvõrku vastavalt demograafilistele muutustele
kohandada. Selleks otsustati Lõpetada Aakre Lasteaed-Algkool tegevus 31. augustil 2022. Lasteaia
osa lastele tagatakse alates 1. septembrist 2022 võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist
Rõngu lasteaed Pihlakobara rühmas, mis moodustatakse Aakre lasteaed-algkooli senises asukohas.
Aakre lasteaed-algkooli kooli osa õpilastele tagatakse alates 1. septembrist 2022 võimalus jätkata
hariduse omandamist Rõngu Keskkoolis.
Volikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Mäeselja külas Põhja ja Lõuna kinnistute detailplaneeringu.
Planeerimisseaduse § 140 lõige 1 alusel võib planeeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui
detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole
asutud ellu viima või/ja planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib
planeeringu elluviimisest loobuda. Põhja ja Lõuna kinnistute detailplaneeringu puhul esinevad
mõlemad asjaolud. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud ligikaudu üksteist aastat ning
detailplaneeringut ei ole Lõuna kinnistu osas asutud ellu viima. Samuti on esitanud Lõuna kinnistu
omanik vallavalitsusele taotluse, et soovib loobuda detailplaneeringu elluviimisest Lõuna kinnistu
osas.

Volikogu kinnitas Elva valla piirkondade kuulumise LEADER tegevusgrupi tegevuspiirkonda
määramise. Enne haldusreformi kuulusid Elva vallaks ühinenud vallad erinevatesse Leader
tegevusgruppidesse. Pärast ühinemist jätkasid valla erinevad piirkonnad LEADER tegevusgrupi
piirkondades, kuhu nad varem kuulusid. Elva linn ei osalenud LEADER tegevusgrupi piirkondades,
kuna seda ei võimaldanud maaeluministri 23.10.2015 määrus nr 11. Maaeluminister on vastu võtnud
02.02.2022 määruse nr 7, mille kohaselt on vallasisestel linnadel võimalik kuuluda LEADER
tegevusgrupi piirkonda. Elva linn on vallasisene linn ja seega on uuel Leader programmperioodil Elval
samuti õigus kuuluda ühte Leader tegevusgrupi piirkonda. Volikogu otsustas, et Elva valla piirkonnad
kuuluvad LEADER programmperioodil 2023–2027 järgmistesse tegevusgruppidesse:
•
•
•

Mittetulundusühing Tartumaa Arendusselts – endise Konguta valla ja Puhja valla alevikud ja
külad ja Elva linn;
Mittetulundusühing Võrtsjärve Ühendus – endise Rannu valla ja Rõngu valla alevikud ja
külad;
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu – endise Palupera valla ja Puka valla Elva valla
koosseisu kuuluvad külad.

Volikogu kinnitas autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuseandmise korra. Määrusega
kehtestatakse Elva valla eelarvest Elva valla territooriumil asuvate korterelamute autoparklate ja
korterelamute ning eramute jäätmemajade ehitamiseks toetuse andmise kord. Elva Vallavolikogu on
varasema määruse vastu võtnud 22.04.2019. Põhjusel, et vanas määruses tehakse mitmeid
muudatusi teeb vallavalitsus ettepaneku võtta vastu uus määrus ja eelmine kehtetuks tunnistada.
Uues määruses tehakse võrreldes kehtiva määrusega parandusi sõnastuses ja laieneb jäätmemajade
ehitamiseks toetuse taotlejate ring. Peale selle viiakse sisse muudatus, mille kohaselt on
tiheasustusaladel paiknevate korteriühistute taotlused eelistatumad, kui eelarvelised vahendid
toetuse väljamaksmiseks on lõppemas ning tuleb teha valikuid raha eraldamise osas. Autoparklate
toetuse taotlemine ei muutu.
Volikogu ei nõustunud Põrgumäe XII uuringuruumi uuringuloa väljastamisega. Elva vallavolikogu on
seisukohal, et uuringuloa andmisest tuleb keelduda, sest uuringutel on ebasoodsad mõjud ja
häiringud kohalikele elanikele ja keskkonnale. Peale selle on kohalikud elanikud avaldanud
vastumeelsust kaevandustegevusele.
Volikogu kinnitas vaideotsus vaidele „Jõnni uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse otsuse
eelnõu kohta“. Elva vallavolikogu 24.01.2022 otsuse peale, millega keelduti uuringuloa andmisest
Jõnni uuringuruumis, esitati vaie. Elva vallavolikogu on seisukohal, et kaevandamisalase tegevuse
kooskõlastamisel (võimalikud uuringuload, kaevandusload jm) on kohaliku omavalitsuse ülesandeks
esindada kohalikku kogukonda ja väljendada kogukonnast lähtuvaid ülekaalukaid huve. Kohalik
kogukond saatnud Elva Vallavolikogule kaks seisukohta, milles väljendatakse vastumeelsust Jõnni
uuringuloa andmisele. Elva Vallavolikogu ei soovi muuta 24.01.2022 tehtud otsust geoloogilise
uuringuga mittenõustumise kohta ning esindab endiselt kohaliku kogukonna seisukohta, mis on
kaevandamise ja kaevandamise lubamiseks tehtavate eeltoimingute (sh geoloogilise uuringuloa
väljastamine kaevandamise eesmärgil) vastu.
Volikogu nõustus Kurejärve liivakarjääri maavara kaevandamisekeskkonnaloale arvamuse
andmisega. Kõnealusele karjäärile on 2020. a Elva vallavolikogu andnud nõusoleku alal teostada
geoloogilist uuringut. Tegemist on varasemalt juba kaevandatud mäeeraldisega, mis on aastaid
seisnud ning kus soovitakse uuesti kaevandamist alustada. Kurejärve liivamaardla ei asu looduskaitseega keelualal.

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse,
osakondade tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele. Vallavanema ettekande slaidid on leitavad
SIIN.
Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis esitasid kaks volikogu liiget vallavalitsusele
arupärimised, millele ootavad vastust nii kirjalikult kui ka suuliselt järgmisel volikogu istungil.

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i keskkonnas.

Järgmine volikogu istung toimub 25. aprillil 2022.

