Lp volikogu liige
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Kutse
Meremäe Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2016. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.
Pakutav päevakord:
1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
2. Meremäe Vallavolikogu esimehe valimine. R. Tarros
3. Meremäe valla 2016. aasta I lisaeelarve. I. Lehiste
4. Laenu võtmine. R. Järvelill
5. Vallavara kasutusse andmine. A. Keir
6. Vallavara kasutusse andmine. A. Keir
7. Volitatud isiku määramine. R. Järvelill
8. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine.
Värska Vallavolikogu ettepanek. R. Järvelill
9. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine. Võru Linnavolikogu
ettepanek. R. Järvelill
10. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Rein Tarros
Volikogu aseesimees
Lisa: Eelnõud lisadega 18 lehel, 7 faili
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Meremäe Vallavolikogu esimehe valimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 14 alusel, arvestades salajase
hääletuse tulemusi, Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Lugeda valituks Meremäe Vallavolikogu esimeheks …………
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsuse peale võib esitada Meremäe Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

…………
Volikogu esimees
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Meremäe valla 2016. aasta I lisaeelarve
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja
„Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 3, Meremäe
Vallavolikogu 30.03.2012 määruse nr 5 „Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise
kord” § 14 lõike 4 alusel.
§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine
Võtta vastu Meremäe valla 2016. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.
§ 2. Volituse andmine vallavalitsusele
Meremäe Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud tegevuskulude järgi.
§ 3. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
……..
Volikogu esimees
Lisa: Meremäe valla 2016. a I lisaeelarve ja seletuskiri
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Laenu võtmine
2016. aasta vallaeelarve investeeringute omaosalus kokku on 411 500 eurot.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8, kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lõike 1 punkti 1, Meremäe Vallavolikogu 12.02.2016
määruse nr 2 „Meremäe valla 2016. aasta eelarve“ alusel, lähtudes Meremäe Vallavolikogu
09.10.2015 määrusega nr 18 kinnitatud Meremäe valla arengukavast ja eelarvestrateegiast
2015-2020, Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta laenu 411 500 eurot valla investeeringute finantseerimiseks.
2. Volitada vallavanem Rein Järvelille sõlmima laenulepingut.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsuse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, mil oleks
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.

……………..
Volikogu esimees

Lisa: Investeeringuprojektid 2016.
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Vallavara kasutusse andmine
Meremäe Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 2 „Meremäe vallavara valitsemise kord“ § 1
lõike 5, § 13 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4, § 16 lõike 1 punkti 4 alusel, lähtudes avalikust huvist,
piirkonnas tervishoiuteenuse osutamise tagamiseks, Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Anda perearst Katrin Rahusoovile (registrikood 11707688) tasuta kasutamiseks tähtajatult
Meremäe küla, Kolmas maja-2 (registriosa number 2591141) krt 2 ruumid pindalaga 66,5 m2
ja Obinitsa küla, Aia (registriosa number 2810141) krt 8 ruumid (nr 57-62) pindalaga 52,9 m2
vastavalt otsuse lisale.
2. Vallaeelarvest makstakse otsuse punktis 1 nimetatud ruumide kütte, vee- ja kanalisatsiooni-,
prügiveoteenuse tasu ning hooldustasu.
3. Volitada vallavanem Rein Järvelille sõlmima otsuse punktis 1 nimetatud ruumide
kasutamise lepingut.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsuse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, mil oleks
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

………………..
Volikogu esimees
Lisa 1: Meremäe küla, Kolmas maja-2 ruumide plaan
Lisa 2: Obinitsa küla, Aia ruumide plaan
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Vallavara kasutusse andmine
Meremäe Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 2 „Meremäe vallavara valitsemise kord“ § 1
lõike 5, § 13 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4, § 17 alusel, Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Anda avaliku enampakkumise korras kasutusse perioodil mai-september müügikiosk (12,5
m2) asukohaga Kalatsova küla, Lõkkeplatsi (registriosa nr 2920841). Enampakkumise alghind
20 eurot kuus. Hind ei sisalda tarbitud elektrienergia ja prügiveo kulusid.
2. Vallavalitsusel korraldada enampakkumine käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud vallavara
kasutusse andmiseks.
3. Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha ei ole.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsuse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, mil oleks
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

……………….
Volikogu esimees
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Volitatud isiku määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punktist 2 lähtuvalt, tulenevalt
korruptsioonivastase seaduse § 7, § 11, toimingupiiranguga seoses, Meremäe Vallavolikogu
otsustab:
1. Volitada abivallavanem Maarja Uibokandi vallaeelarve piires vajadusel teostama hankeid ja
sõlmima lepinguid vallavanem Rein Järvelillega seotud isikutega, samuti kinnitama nimetatud
isikutega seotud algdokumente, mis on aluseks maksekorralduste teostamiseks.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsuse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, mil oleks
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.

……………..
Volikogu esimees
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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine
Värska Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 6 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks“ tehti ettepanek Mikitamäe
Vallavolikogule, Veriora Vallavolikogule, Orava Vallavolikogule, Lasva Vallavolikogule,
Meremäe Vallavolikogule, Vastseliina Vallavolikogule ja Misso Vallavolikogule alustada
läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada
omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Nõustuda Värska Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks.
2. Volitada valla esindajateks ühinemisläbirääkimistel: volikogu esimees ………………,
vallavanem Rein Järvelill, volikogu liige ………………...
3. Otsus teha teatavaks Värska Vallavolikogule.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsus edastada Võru maavanemale, Põlva maavanemale ja Rahandusministeeriumile
kümne päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
6. Otsuse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teada saamise päevast või päevast, mil oleks
pidanud otsusest teada saama võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
………….
Volikogu esimees
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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine
Võru Linnavolikogu 09.03.2016 otsusega nr 15 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamine ja ettepaneku tegemine“ tehti ettepanek algatada haldusterritoriaalse korralduse
muutmine eesmärgiga moodustada 17 omavalitsuste üksuse põhjal üks omavalitsuse üksus.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Nõustuda Võru Linnavolikogu ettepanekuga Antsla Vallavolikogule, Haanja
Vallavolikogule, Kanepi Vallavolikogule, Laheda Vallavolikogule, Lasva Vallavolikogule,
Meremäe Vallavolikogule, Misso Vallavolikogule, Mõniste Vallavolikogule, Orava
Vallavolikogule, Rõuge Vallavolikogule, Sõmerpalu Vallavolikogule, Urvaste
Vallavolikogule, Varstu Vallavolikogule, Vastseliina Vallavolikogule, Veriora
Vallavolikogule ja Võru Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine
eesmärgiga moodustada 17 omavalitsuste üksuse põhjal üks omavalitsuse üksus.
2. Volitada valla esindajateks ühinemisläbirääkimistel: volikogu esimees ………………,
vallavanem Rein Järvelill, volikogu liige ………………...
3. Otsus teha teatavaks Võru Linnavolikogule.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsus edastada Võru maavanemale, Põlva maavanemale ja Rahandusministeeriumile
kümne päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
6. Otsuse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teada saamise päevast või päevast, mil oleks
pidanud otsusest teada saama võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.
………….
Volikogu esimees

