
 

 

 
 

 

 

Lp volikogu liige        

 

         26.01.2017 nr 1-10/ 

 

 

 

 

Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 31. jaanuaril 2017. a algusega kell 15:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts 

2. Meremäe valla Aasta Tegija 2016 aunimetuse saajate kinnitamine. A. Luts 

3. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2016. aasta töö ülevaade. M. Link 

4. Audiitori määramine. A. Vares 

5. Maa sihtotstarbe muutmine. T. Lepasaar 

6. Vallavalitsuse koosseisu muutmine 

7. Miikse küla, Kalatsova küla, Kuksina küla, Ruutsi küla elanike avalduste kohta arvamuse 

andmine. A. Vares 

8. Vallavalitsuse liikmete Ago Keiri, Tiina Lepasaare, Katre Pinnäri informatsioon. 

9. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Eelnõud 4 lehel,  Aasta Tegija komisjoni protokoll, avaldus katastriüksuse sihtotstarbe 

muutmiseks,  Keskkonnaameti nõusolek 16.01.2017, 7-9/17/195-2, 3 auditeerimispakkumust
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Meremäe valla Aasta Tegija 2016 aunimetuse saajate kinnitamine 

 
 

Aasta Tegija aunimetuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust neile, kes 

on oma valdkonnas tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, 

tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust. Aasta Tegija auhind antakse välja 

hariduse, kultuuri,  ettevõtluse (majanduse), spordi ja sotsiaalvaldkonnas. Aasta Tegijale 

antakse rahaline preemia 160 eurot ja seinaplaat. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja  Meremäe  Vallavolikogu 

23.01.2013 määruse nr 4 „Meremäe valla Aasta Tegija statuut” § 2, § 3 lõike 3 alusel, 

Meremäe valla Aasta Tegija 2016 aunimetuse saajate väljaselgitamiseks moodustatud 

komisjoni 25.01.2017 otsusest lähtuvalt, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Kinnitada „Meremäe valla Aasta Tegija 2016” aunimetuse saajad alljärgnevalt: 

1.1. hariduse valdkonnas – Peeter Pai;  

1.2. kultuuri valdkonnas  - Meremäe-Obinitsa Naiskoor;  

1.3. ettevõtluse (majanduse) valdkonnas – Urmas Utsal; 

1.4. spordi valdkonnas – võrkpallivõistluse „Paasavolle“ korraldusmeeskond; 

1.5. sotsiaalvaldkonnas – Guuri Piholaan. 

 

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 ja tähtaegadel. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Audiitori määramine 

 

 

Meremäe Vallavalitsus esitas hinnaküsimise 2016. aasta majandusaasta konsolideeritud 

aastaruande auditeerimiseks. Pakkumuse esitas osaühing „AMC Audit“ 1224 eurot koos 

käibemaksuga, Audiitorbüroo Fides OÜ 1440 eurot koos käibemaksuga, Audiitorbüroo ELSS 

AS 1 280 eurot + käibemaks (1536 eurot koos käibemaksuga). Hinnaküsimise eesmärk on 

leida võimalikult madalaima hinnaga teenuse osutaja. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 13, audiitortegevuse seadus § 91 lõike 3 alusel 

Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Määrata 2016. majandusaasta konsolideeritud aruande auditeerijaks Merike Kiisk, osaühing 

„AMC Audit“, registrikood 10300714. 

 

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 ja tähtaegadel. 

 
 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Maa sihtotstarbe muutmine 

 

 

Lähtudes Hobusalu katastriüksuse omaniku Rity-Marleen Ross 03.01.2017. a avaldusest (nr 7-

10/2130-1), looduskaitseseaduse  § 14 lõike 1 punkti 1, maakatastriseaduse § 18 lõike 7, 

Vabariigi Valitsuse 23.10.2008. a määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja 

nende määramise kord“ ja Keskkonnaameti kooskõlastuse 16.01.2017 nr 7-9/17/195-2 alusel 

Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Muuta Väiko-Härmä külas katastriüksuse 46001:001:0509 (lähiaadress Hobusalu, pindala 

10085 m2, sihtotstarve maatulundusmaa) sihtotstarvet ja määrata katastriüksuse uueks 

sihtotstarbeks elamumaa (001;E). 

 

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 ja tähtaegadel. 

 

 
 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Vallavalitsuse koosseisu muutmine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 17, Meremäe Vallavolikogu 

29.06.2011 määruse nr 9 „Meremäe valla põhimäärus“ § 28 lõike 5, vallavanem Aivar Lutsu 

ettepaneku alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Kinnitada vallavalitsuse liikmeks Emeri Saluveer. 

 

2. Kinnitada vallavalitsuse liikmeks Ülle Herr. 

 

3. Vabastada Ille Lehiste vallavalitsuse liikme kohustustest. 

 

4. Vabastada Maarja Uibokand vallavalitsuse liikme kohustustest. 

 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

6. 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. 

 
 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 
 


