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Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 09. oktoobril 2015. a algusega kell 15:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill 

2. Laenude refinantseerimine. I. Lehiste 

3. Kohalike teede nimekirja muutmine.  H. Veenpere 

4. Meremäe valla remonditavate teede nimekiri H. Veenpere 

5. Ülesannete delegeerimine. H. Palok 

6. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. R. Järvelill 

7. „Meremäe valla arengukava 2015-2020“ kinnitamine.  M. Uibokand ja I. Lehiste 

8. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa:  1.  Eelnõud 8 lehel , „Meremäe valla arengukava 2015-2020“ eelnõu 93 lehel 

 2. „Meremäe valla arengukava 2015-2020“ eelnõu muutmise ettepanekud: 

 sotsiaalkomisjon, valimisliit Koduvald, Obinitsa Muuseum, Hannes Veenpere 4 lehel  

 3. Teede joonised 7 faili 
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Meremäe          09. oktoober 2015 nr … 

 

 

Laenude refinantseerimine 

 

 

Projekti „Multifunktsionaalse külakeskuse rajamine – Obinitsa koolihoonesse lasteaia, 

raamatukogu, avaliku internetipunkti ja spordisaali ruumide väljaehitamine“ 

kaasfinantseerimiseks on Meremäe Vallavalitsus sõlminud laenulepingu aktsiaseltsiga 

Swedbank. Laenujääk on summas 41 217,94 eurot intressiga 3,586% + 6-kuu EURIBOR. 

Laenu tagasimaksmise lõpptähtpäev on 15.08.2019. a. ÜF IV projekti „Meremäe ja Obinitsa 

külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja arendamine“ omaosaluse 

finantseerimiseks on sõlmitud laenuleping SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Laenu 

jääk on 141 520 eurot intressiga 1,0 % + 6-kuu EURIBOR. Laenu tagasimaksmise 

lõpptähtpäev on 27.08.2025. a. Nimetatud projektidega seotud laenusumma on käesoleval ajal 

182 737,94 eurot. 

Meremäe Vallavalitsus soovib intressikulude vähendamiseks refinantseerida eelpoolnimetatud 

kaks laenu ning teha selleks uus laenuhange. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8, kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seaduse § 38 lõike 1 punkti 1 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Refinantseerida projektide „Multifunktsionaalse külakeskuse rajamine – Obinitsa 

koolihoonesse lasteaia, raamatukogu, avaliku internetipunkti ja spordisaali ruumide 

väljaehitamine“ ja „Meremäe ja Obinitsa külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi 

rekonstrueerimine ja arendamine“ omaosaluse finantseerimiseks võetud laenud. 

 

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 ja tähtaegadel. 

 

 

Arno Vares  

Volikogu esimees  
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Kohalike teede nimekirja muutmine 

 

Ehitusseadustiku § 92 lõigete 5 ja 7, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise 

seaduse § 24 alusel, tulenevalt Meremäe Vallavolikogu 28.10.2004 otsusest nr 34 „Kohalike 

maanteede nimekirja kinnitamine“, vallavalitsuse liikme Hannes Veenpere ning eelarve- ja  

majanduskomisjoni ettepanekust, Meremäe vallavolikogu otsustab: 

 

1. Täiendada kohalike teede nimekirja alljärgnevalt: 

 

Tee nr Tee nimetus Pikkus m 

4600214 Kaasiku  220 

4600215 Tiigi 115 

 

2. Muuta kohalike teede registris teede pikkusi alljärgnevalt : 

 

Tee nr Tee nimetus Pikkus m 

4600196 Küllätüvä tee 740 

4600118 Väikohärma-Paklova-Jõksi 800 

4600132 Obinitsa-Tääglova-Lindsi 3280 

4600050 Kitsõ-Engli järv 3366 

 

3. Arvata kohalike teede nimekirjast välja järgmised teed: 

 

Tee nr Tee nimetus 

4600128 Salumägi-Roots 

 

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest 

 

5. Käesoleva otsuse peale võib teha Meremäe vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast, või päevast , millal 

otsusest oleks pidanud teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule, 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Meremäe valla remonditavate teede nimekiri 

 

Ehitusseadustiku § 97 lõikest 1 ning majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusest nr 92 

„Tee seisundinõuded“ lähtuvalt ning tulenevalt Meremäe Vallavolikogu 28. oktoobri 2004. a 

otsusest nr 34 „Kohalike maanteede nimekirja kinnitamine” ning vallavolikogu eelarve- ja 

majanduskomisjoni ettepanekust, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Kinnitada remonditavate valla teede järjekord:  

          Tee nr kaardil                    Tee nimetus                                                         

1.1     4600192                            Välgu tee 

1.2     4600023       Merekülä-Teterüvä 

1.3     4600211                            Käomäe talu tee 

1.4     4600075                            Tsergondõ-Pai-Uusvada laudad                           

1.5     4600078                            Tiirhanna tee                                                         

1.6     4600073                            Uusvada-Pliia-Tiirhanna 

1.7     4600107                            Väiko-Ulaskova-Ziugand-Tikk                            

1.8     4600150                            Navikõ-Ignasõ                                                      

1.9     4600169                            Kusnetsova-Kiiova                                              

1.10   4600183                            Meldova-Helbi laudad 

1.11   4600196                            Küllätüvä tee 

1.12   4600212                            Raja tee 

2. Valla teede remont toimub tee avaliku kasutamine lepingute olemasolul. 

3. Vallavalitsusel tellida enne vähempakkumise konkursi korraldamist teetööde tehnilised 

kirjeldused.  

4. Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 12.06.2015 otsus nr 41 „Meremäe valla 

remonditavate teede nimekiri“. 

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 
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Meremäe            09. oktoober 2015 nr …. 

 

 

Ülesannete delegeerimine 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel. 

 

§ 1.  Ülesannete delegeerimine 

 

Liiklusseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja valla kui tee omaniku ülesanded 

delegeeritakse Meremäe Vallavalitsusele. 

 

§ 2.  Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

 

 

  

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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SELETUSKIRI 

Meremäe Vallavolikogu määruse eelnõu „Ülesannete delegeerimine“ juurde 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt võib volikogu seadusega 

kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse 

antud küsimuste otsustamise või lahendamise delegeerida valitsusele. 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega (jõust 01.07.2015) tunnistati 

kehtetuks teeseadus. Tee ehituse ja ehitise nõuded on sätestatud ehitusseadustikus ning liiklust 

puudutavad nõuded liiklusseaduses.  

Määruse eelnõuga delegeeritakse Meremäe Vallavalitsusele täitmiseks kohaliku omavalitsuse 

ja valla kui tee omaniku kohustused. 

Kohaliku omavalitsuse kohustused, tee omanikku puudutavad sätted liiklusseaduses: 

1) § 3 lg 5 - kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase selgitus- ja kasvatustöö 

läbiviimist elanikkonna seas, koolides ja lasteasutustes oma haldusterritooriumil; 

2) § 3 lg 6 - planeeringute koostamisel ja kehtestamisel peab kohalik omavalitsus tagama 

liiklusohutusnõuete järgimise; 

3) § 51 lg 2 - avalikult kasutatava tee omanik peab liikluskorraldusest ja liikluskorralduse 

muudatusest teatama viisil, mis võimaldab teavet saada sellel liiklejal, kes seda vajab; 

4) § 52  lg 1 - avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud kõrvaldama teelt liiklust ohustava 

või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa, liiklusele ohtliku ehitise, prahi, hukkunud loomad 

ja linnud; liiklusõnnetuse korral ja muus teisi liiklejaid ohustavas olukorras paigaldama tee 

kasutajat hoiatavad või liiklust ümbersuunavad liikluskorraldusvahendid. 

5) § 52 lg 2 - kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu 

on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib 

avalikult kasutatava tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata; 

6) § 52 lg 3 - sõitjate turvalisuse tagamiseks peab avalikult kasutatava tee omanik hoolitsema 

nii tee kui ka sõitjate peale- ja mahamineku kohtade ohutuse eest; 

7) § 52 lg 4 - reisijate ohutuse tagamiseks võib avalikult kasutatava tee omanik seada nii ajutisi 

kui ka alalisi piiranguid muude sõidukite liiklemiseks ühissõidukite marsruudil; 

8) § 53 lg 1 - liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa tee kaitsevööndisse, välja arvatud 

hoonetele, annab tee omanik; 

9) § 53 lg 8 - teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku või tee kaitsevööndi maa omaniku 

nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab teabevahendi omanik tee omaniku või 

tee kaitsevööndi maa omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral 

on tee omanikul või tee kaitsevööndi maa omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. 

Teabevahendi kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi omanik. 

10) § 72 lg 2 - tee kasutamisel peab veoste või sõitjate veoga tegelev isik andma tee omanikule 

tema nõudmisel andmeid teed kasutavate sõidukite, vedude mahu, teekonna ja sõidusageduse 

kohta; 

11) § 72 lg 3 - teed võib liiklusväliseks otstarbeks kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal 

ja tema kehtestatud tingimustel; 

12) § 9 lg 5 - tee omanik, kelle teele on liikluse reguleerimine kavandatud, võib nõuda 

reguleerija ettevalmistusega reguleerija kasutamist;   

13) § 15 lg 2 p 2 - olenevalt liiklus- ja teeoludest, ohutusest ja sõiduki kategooriast 

võib kohalik omavalitsus suurendada asulasisesel teel suurimat lubatud sõidukiirust 90 

kilomeetrini tunnis. 

14) § 15 lg 5 - olenevalt liiklus- ja teeoludest, ohutusest ja sõiduki kategooriast võib teeomanik 

vähendada suurimat lubatud sõidukiirust; 
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15) § 341 lg 2, lg 3 - Avalikult kasutataval teel on erivedu (raske- või suurveose liiklemine) 

lubatud eriloaga ja eritasu eest ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustel, sõltumata 

sellest, millises riigis on sõiduk registreeritud. Erateel toimub erivedu tee omaniku nõusolekul 

ja tingimustel. Eriloa annab tee omanik.  

16) § 87 lg 41 – liiklusseaduse § 87 lõikes 4 sätestatud nõuetele mittevastavaid sõidukeid võib 

liikluses kasutada tee omaniku nõusolekul ja tingimustel; 

17)  § 153 lg 3 - kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada kohaliku omavalitsuse üksuse 

territooriumil täiendavaid nõudeid maastikusõidukite liiklemisele; 

18) § 166 - liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemist ja neid teenindavate sõidukite 

parkimist ning liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimist korraldab kohalik 

omavalitsus; 

19) § 167 lg 4 - liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi annab 

välja kohalik omavalitsus. 

Määruse vastuvõtmine ei tekita lisakulusid vallaeelarvesse. 

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus 

Koostaja Helle Palok 
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Vallavalitsuse koosseisu muutmine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 17, § 461 lõike 1, Meremäe 

Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 „Meremäe valla põhimäärus“ § 28 lõike 5, Hannes 

Veenpere 14.09.2015 avalduse ja vallavanem Rein Järvelille esildise alusel Meremäe 

Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Vabastada Hannes Veenpere vallavalitsuse liikme kohustustest alates 14. oktoobrist 2015. a. 

 

2. Kinnitada vallavalitsuse liikmeks ……………… alates 14. oktoobrist 2015. a. 

 

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 ja tähtaegadel. 

 

 
 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Meremäe valla arengukava 2015-2020 

 

 

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 

lõike 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 alusel. 

 

§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine 

 

Kinnitada „Meremäe valla arengukava 2015-2020“ (lisa). 

 

§ 2. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

 

 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees  

 

 

Lisa: „Meremäe valla arengukava 2015-2020“ 93 lehel 


