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Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 13. novembril 2015. a algusega kell 15:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill 

2. Arvamuse andmine Marinova dolokivimaardla Marinova dolokivikarjääri kaevandamise loa 

muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta. L. Unt 

3. Arvamuse andmine Marinova dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldisel 

kaevandamisloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. L. Unt 

4. Maamaksumäära kehtestamine. L. Unt 

5. Ehitiste peremehetuks tunnistamine. L. Unt 

6. Meremäe valla Noortevolikogu põhimääruse kehtestamine. K. Karusion 

7. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. M. Uibokand 

8. 2016. aasta vallaeelarve esimene lugemine. I. Lehiste 

9. Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate 

asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine. R. Järvelill 

10. Vallavalitsuse koosseisu muutmine. R. Järvelill  

11. Meremäe külastuskeskuse eskiisprojekti tutvustus. M. Uibokand 

12. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa:  1. Eelnõud 23 lehel 

 2. 2016. aasta vallaeelarve projekt 

 2. Keskkonnaameti 05.10.2015 kiri nr PVV 10-5/15/7955-13 ja 19.10.2015 kiri nr 10-

 5/15/17756-10 

 3.  Meremäe külastuskeskuse eskiisprojekt 
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Meremäe          13. november 2015 nr …. 

 

Arvamuse andmine Marinova dolokivimaardla Marinova dolokivikarjääri kaevandamise 

loa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta 
 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon edastas 20.03.2015 kirjaga nr PVV 10-5/15/7955-

4 Meremäe Vallavalitsusele arvamuse andmiseks AS Teede REV-2 (registrikood 11402434, 

endine AS Kagu Teed) Marinova dolokivikarjääri mäeeraldise laiendamise taotluse ja 

Keskkonnaameti otsuste „Maavara kaevandamisloa muutmine“ ja „Keskkonnamõju hindamise 

algatamata jätmine“ eelnõud. 

 

Kehtiva kaevandamisloa (nr L.MK.VÕ-150076) kohaselt on mäeeraldise pindala 13,37 ha ja 

teenindusmaa pindala 33,98 ha. Marinova dolokivikarjääri laiendatud mäeeraldist taotletakse 

20,98 hektaril varu lamamini. Mäeeraldise laiendamist taotletakse maavara kaevandamise ja 

transpordi optimaalseks organiseerimiseks. Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnamõju 

hindamise algatamine ei ole vajalik, kuna: kavandatav tegevus ei asu kaitsealadel ega mõjuta 

kaitsealasid (sh Natura 2000 võrgustiku alasid), veealuse kaevandamisega ei kaasne veetaseme 

alanemist, kavandatava kaevandamisega ei ületata piirmäärasid (müra, õhusaastatuse ja 

vibratsiooni osas), osaliselt hävinev looduslik maastik on kvalitatiivselt hiljem taastatav maa-

ala korrastamisega, puudub oluline kumulatiivne mõju. Esitatud ekspertarvamustele tuginedes 

on Keskkonnaamet arvamusel, et senine kaevandamine ei ole põhjustanud olulist 

keskkonnamõju ning tegevus karjääris ja väljaveoteedel on vastavuses õigusaktidega ja loa 

tingimustega - seega puudub kavandataval tegevusel eeldatavasti oluline keskkonnamõju.  

 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon edastas 01.04.2015 kirjaga nr PVV 10-

5/15/17756-7 Meremäe Vallavalitsusele arvamuse andmiseks OÜ Aigren (registrikood 

10853367) kaevandamisloa taotluse Marinova dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääri 

mäeeraldisel ja Keskkonnaameti otsuste „Maavara kaevandamisloa andmine Marinova 

dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldisel“ ja „Keskkonnamõju hindamise 

algatamata jätmine“ eelnõud. Mäeeraldise pindala on 4,0 ha ja mäeeraldise teenindusmaa 

pindala on 10,26 ha. 

 

Meremäe vallamajas toimusid avalikud arutelud kaevandusloa taotlejatega (06.04.2015 AS 

Teede REV-2; 27.04.2015 OÜ Aigren). Arutelude käigus rõhutasid kohalikud elanikud 

korduvalt, et kaevandamise mõju põhjavee tasemele (sh vee tasemele joogivee kaevudes) ja 

vee kvaliteedile ei ole selge. Samuti toodi välja, et 2006. a koostatud keskkonnamõjude 

hindamise aruanne (Eesti Geoloogiakeskus Tartu regionaalosakond, töö nr GL-06-47) käsitleb 

vaid kaevandamist ülevalpool põhjavett. Käesoleval hetkel toimub kaevandamine juba allpool 

põhjavee piiri; selle tegevuse jätkumist nähakse ette ka kaevanduse laiendamisel. Samadele 

asjaoludele juhtisid Meremäe Vallavolikogu tähelepanu ka Ester Aasna (09.04.2015) ja Heili 

Anniste (09.04.2015) oma avaldustes.  Avalduse esitajad on muuhulgas seisukohal, et 
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ülalkirjeldatud kaevandusloa taotlusi tuleb käsitleda ühiselt – võttes arvesse kahe karjääri 

kumulatiivset mõju. Aruteludel tõstatati ka liiklusohutuse küsimus – toodi välja, et iseäranis 

Meremäe küla keskuses ei pea sõidukijuhid kinni kehtestatud kiiruspiirangust. 

 

Meremäe Vallavolikogu 08.05.2015. a otsusega nr 32 anti arvamus Marinova dolokivikarjääri 

laiendamise taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Meremäe Vallavolikogu otsustas, et enne 

kaevandamisloa väljastamist viia läbi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse kohane keskkonnamõjude hindamine (KMH), mis käsitleb nii AS Teede REV-2 

kuuluva kui ka OÜ Aigren avatava karjääri töötamisega kaasnevaid mõjusid, KMH käigus 

teostada hüdrogeoloogiline uuring ning anda hinnang piirkonna veebilansile.  

 

Meremäe Vallavolikogu 10.07.2015. a otsusega nr 44 nõustuti AS-le Teede REV-2 Marinova 

dolokivikarjääri laiendamise loa andmisega. Otsuse punkt 2 kohaselt tehti Keskkonnaametile 

ettepanek: Keskkonnaametil muuta AS-le Teede REV-2 väljastatava maavara kaevandamise 

loa punkti 9.2. selliselt, et oleks tagatud Marinova külas, Tiklasõ külas, Kitsõ külas, 

VäikeSerga külas asuvate Keskkonnaameti määratud kaevude ja Marinova dolokivikarjääri 

veekogu veetaseme ja kvaliteedi seire 3 korda aastas ja lisada täiendava tingimusena loa punkti 

9 karjäärist materjali väljastamise aeg tööpäeviti kell 7-19. Otsustati tunnistada kehtetuks 

Meremäe Vallavolikogu 08.05.2015 otsus nr 32 „Arvamuse andmine Marinova 

dolokivimaardla Marinova dolokivikarjääri laiendamise taotluse ja otsuse eelnõu kohta“. 

 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon edastas 05.10.2015 kirjaga nr PVV 10-5/15/7955-

13 Meremäe Vallavalitsusele arvamuse andmiseks AS Teede REV-2 (registrikood 11402434, 

endine AS Kagu Teed) Marinova dolokivikarjääri Marinova II dolokivikarjääri kaevandamise 

loa muutmise taotluse ja Keskkonnaameti korralduse „Maavara kaevandamisloa muutmine“ ja 

otsuse „Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine“ eelnõud. Eelnõudesse on sisse viidud 

Meremäe Vallavolikogu 10.07.2015 otsusega nr 44 tehtud ettepanekud. 

 

Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 

maapõueseaduse § 28 lg 3, keskkonnaministri 06.05.2005 määruse nr 36 „Maavarade 

kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale 

esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise 

menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm” § 4 lg 5 alusel ning tutvunud AS Teede 

REV-2 Marinova dolokivikarjääri mäeeraldise laienduse kaevandamise loa taotlusega  

ning Keskkonnaameti 05.10.2015. a kirjaga nr PVV 10-5/15/7955-13 edastatud eelnõudega, 

Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Nõustuda AS Teede REV-2´le (registrikood 11402434) Marinova dolokivimaardla 

Marinova dolokivikarjääri maavara kaevandamisloa muutmisega.  

 

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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Meremäe          13. november 2015 nr ….. 

 

Arvamuse andmine Marinova dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääri 

mäeeraldisel kaevandamisloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta 
 

 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon edastas 01.04.2015 kirjaga nr PVV 10-

5/15/17756-7 Meremäe Vallavalitsusele arvamuse andmiseks OÜ Aigren (registrikood 

10853367) kaevandamisloa taotluse Marinova dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääri 

mäeeraldisel ja Keskkonnaameti otsuste „Maavara kaevandamisloa andmine Marinova 

dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldisel“ ja „Keskkonnamõju hindamise 

algatamata jätmine“ eelnõud.  

 

Mäeeraldise pindala on 4,0 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 10,26 ha. Maavara 

kaevandamise keskmine aastamäär on 21 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on ehitus, 

teede ehitus. Marinova II dolokivikarjääris asuv maavaravaru jääb osaliselt põhjaveetasemest 

madalamale, kaevandamisel kujuneb sinna veekogu. 

 

Mäeeraldise laiendamist taotletakse maavara kaevandamise ja transpordi optimaalseks 

organiseerimiseks. Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnamõju hindamise algatamine ei 

ole vajalik, kuna: kavandatav tegevus ei asu kaitsealadel ega mõjuta kaitsealasid (sh Natura 

2000 võrgustiku alasid), veealuse kaevandamisega ei kaasne veetaseme alanemist, kavandatava 

kaevandamisega ei ületata piirmäärasid (müra, õhusaastatuse ja vibratsiooni osas), osaliselt 

hävinev looduslik maastik on kvalitatiivselt hiljem taastatav maa-ala korrastamisega, puudub 

oluline kumulatiivne mõju. Esitatud ekspertarvamustele tuginedes on Keskkonnaamet 

arvamusel, et senine kaevandamine ei ole põhjustanud olulist keskkonnamõju ning tegevus 

karjääris ja väljaveoteedel on vastavuses õigusaktidega ja loa tingimustega - seega puudub 

kavandataval tegevusel eeldatavasti oluline keskkonnamõju. Keskkonnaamet on seisukohal, et 

kahe kaevanduse müra kumulatiivset mõju peab uurima juhul, kui piirkonna elanikel on 

põhjendatud kaebused müra kohta. Selleks peab tegema kaevandamismasinate tegevuse 

mürataseme mõõdistamise ja selle kaardistamise ning vajadusel rakendama 

täiendavaid leevendusmeetmeid. 

 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon edastas 20.03.2015 kirjaga nr PVV 10-5/15/7955-

4 Meremäe Vallavalitsusele arvamuse andmiseks AS Teede REV-2 (registrikood 11402434, 

endine AS Kagu Teed) Marinova dolokivikarjääri mäeeraldise laiendamise taotluse ja 

Keskkonnaameti otsuste „Maavara kaevandamisloa muutmine“ ja „Keskkonnamõju hindamise 

algatamata jätmine“ eelnõud. Kehtiva kaevandamisloa (nr L.MK.VÕ-150076) kohaselt on 

mäeeraldise pindala 13,37 ha ja teenindusmaa pindala 33,98 ha. Marinova dolokivikarjääri 

laiendatud mäeeraldist taotletakse 20,98 hektaril varu lamamini. 
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Meremäe vallamajas toimusid avalikud arutelud kaevandusloa taotlejatega (06.04.2015 AS 

Teede REV-2; 27.04.2015 OÜ Aigren). Arutelude käigus rõhutasid kohalikud elanikud 

korduvalt, et kaevandamise mõju põhjavee tasemele (sh vee tasemele joogivee kaevudes) ja 

vee kvaliteedile ei ole selge. Samuti toodi välja, et 2006. a koostatud keskkonnamõjude 

hindamise aruanne (Eesti Geoloogiakeskus Tartu regionaalosakond, töö nr GL-06-47) käsitleb 

vaid kaevandamist ülevalpool põhjavett. Käesoleval hetkel toimub kaevandamine juba allpool 

põhjavee piiri; selle tegevuse jätkumist nähakse ette ka kaevanduse laiendamisel. Samadele 

asjaoludele juhtisid Meremäe Vallavolikogu tähelepanu ka Ester Aasna (09.04.2015) ja Heili 

Anniste (09.04.2015) oma avaldustes.  Avalduse esitajad on muuhulgas seisukohal, et ülal 

kirjeldatud kaevandusloa taotlusi tuleb käsitleda ühiselt – võttes arvesse kahe karjääri 

kumulatiivset mõju. Aruteludel tõstatati ka liiklusohutuse küsimus – toodi välja, et iseäranis 

Meremäe küla keskuses ei pea sõidukijuhid kinni kehtestatud kiiruspiirangust. 

 

Meremäe Vallavolikogu 08.05.2015. a otsusega nr 31 anti arvamus Marinova II 

dolokivikarjääri taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Meremäe Vallavolikogu otsustas, et enne 

kaevandamisloa väljastamist viia läbi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse kohane keskkonnamõjude hindamine (KMH), mis käsitleb nii AS Teede REV-2 

kuuluva kui ka OÜ Aigren avatava karjääri töötamisega kaasnevaid mõjusid, KMH käigus 

teostada hüdrogeoloogiline uuring ning anda hinnang piirkonna veebilansile.  

 

Meremäe Vallavolikogu 10.07.2015. a otsusega nr 43 nõustuti OÜ-le Aigren Marinova II 

dolokivikarjääri mäeeraldisel kaevandamisloa andmisega. Otsuse punkt 2 kohaselt tehti 

Keskkonnaametile ettepanek: Keskkonnaametil muuta OÜ Aigrenile väljastatava maavara 

kaevandamise loa punkti 9.2. selliselt, et oleks tagatud Marinova külas, Tiklasõ külas, Kitsõ 

külas, Väike-Serga külas asuvate Keskkonnaameti määratud kaevude ja Marinova 

dolokivikarjääri veekogu veetaseme ja kvaliteedi seire 3 korda aastas. Lisada täiendava 

tingimusena loa punkti 9 karjäärist materjali väljastamise aeg tööpäeviti kell 7-19. Meremäe 

Vallavolikogu 08.05.2015. a otsus nr 31 tunnistati kehtetuks. 

 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon edastas 19.10.2015 kirjaga nr PVV 10-

5/15/17756-10 Meremäe Vallavalitsusele arvamuse andmiseks OÜ Aigren (registrikood 

10853367) kaevandamisloa taotluse Marinova dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääris 

ja Keskkonnaameti korraldus „Maavara kaevandamisloa andmine Marinova dolokivimaardla 

Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldisel“ ja otsuse „Keskkonnamõju hindamise algatamata 

jätmine“ eelnõud. Eelnõudesse on sisse viidud Meremäe Vallavolikogu 10.07.2015 otsusega nr 

43 tehtud ettepanekud. 

 

Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 

maapõueseaduse § 28 lg 3, keskkonnaministri 06.05.2005 määruse nr 36 „Maavarade 

kaevandamisloa taotluse vorm, kaevandamisloa taotlusele, seletuskirjale ja graafilisele lisale 

esitatavad täpsustatud nõuded, kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise 

menetlustoimingute tähtajad ja kaevandamisloa vorm” § 4 lg 5 ning tutvunud Aigren OÜ 

Marinova dolokivimaardla Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamise loa 

taotlusega ning Keskkonnaameti 19.10.2015 kirjaga nr PVV 10-5/15/17756-10 edastatud 

otsuste eelnõudega, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Nõustuda OÜ Aigrenile (registrikood 10853367) Marinova dolokivimaardla Marinova II 

dolokivikarjääri  kaevandamise loa andmisega.  

  
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
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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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Meremäe        13. november 2015 nr ….. 

 

 

Maamaksumäära kehtestamine 

 

Määrus kehtestatakse „Maamaksuseaduse” § 5 lõike 1 ja § 11 lõigete 1, 3 ja 4 alusel. 

 

§ 1. Reguleerimisala 
 

Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Meremäe valla territooriumil. 

 

§ 2. Maamaksumäärad 

 

(1) Kehtestada maamaksumääraks 1,9 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud 

käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatud juhul. 

 

(2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku 

rohumaa maamaksumääraks 1,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas. 

 

§ 3. Maamaksust vabastamine 

 

(1) Vabastada maamaksu tasumisest maa omanik tema omandis oleva või Maamaksuseaduse 

paragrahvis 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa 

õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel 

maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. 

 

(2) Vabastada maamaksu tasumisest maa kaasomanikud nende omandis oleva elamumaa või 

maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kokku kuni 0,15 ha ning mujal 

kokku kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on nende elukoht vastavalt 

rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Käesolevas paragrahvis sätestatu ei kohaldu 

korteriomandite omanike suhtes. 

 

§ 4. Rakendussätted 

 

(1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 12.12.2014. a määrus nr 22 

„Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks“. 

 

(2) Määrust jõustub 01. jaanuaril 2016. a. 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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SELETUSKIRI 

Meremäe Vallavolikogu määruse eelnõu „Maamaksumäära kehtestamine“ juurde. 

 

Maamaksuseaduse § 5 kohaselt on maamaksumäär 0,1 kuni 2,5 protsenti maa 

maksustamishinnast aastas ja § 11 kohaselt põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva 

haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 0,1 kuni 2,0 protsenti maa 

maksustamishinnast aastas. 

 

Meremäe Vallavolikogu kehtestas 12.12.2014. a määrusega nr 22 järgmised maamaksumäärad: 

1) üldine maamaksumääraks 1,9 protsenti maa maksustamishinnast aastas, 

2) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa 

maamaksumääraks 1,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas. 

Sama määrusega vabastati maaomanik maamaksu tasumisest elamumaa või maatulundusmaa 

õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel 

maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. 

 

09.10.2015. a määrusega nr 18 kinnitas Meremäe Vallavolikogu Meremäe valla arengukava ja 

eelarvestrateegia 2015-2020. Nimetatud dokumendi punktis 12.2.3. „Maamaks“ nähakse ette, 

et maamaksu määra ei tõsteta aastatel 2015 kuni 2019. Maamaksust prognoositav tulu 

Meremäe valla eelarvesse jääks samaks 40 000€. 

 

Eeltoodust tulenevalt teeb Meremäe Vallavalitsus ettepaneku kehtestada järgmised 

maamaksumäärad: 

1) üldine maamaksumäär 1,9 protsenti maa maksustamishinnast aastas, 

2) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa 

maamaksumäär 1,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas. 

Samas teeb Meremäe Vallavalitsus ettepaneku jätta kehtima 12.12.2014. a määrusega nr 22 

esitatud maamaksu vabastused. 

 

 

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitus 

Koostaja: Laura Unt, maanõunik
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Meremäe              13. november 2015 nr …. 

 

Ehitiste peremehetuks tunnistamine   

 

Meremäe Vallavalitsuse 08.04.2015 korraldusega nr 93 „Peremehetu ehitise arvele võtmine ja 

hõivamine“ võeti peremehetute ehitistena arvele Võru maakonnas Meremäe vallas asuvad 

ehitised, mis asuvad jätkuvalt riigi omandis oleval reformimata maal. 

 

Asjaõigusseaduse § 96 lõigete 1 ja 3, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 2,  

Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määrusega nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõivamise 

korra kinnitamine” punktide 13 ja 14 alusel  ning arvestades asjaolu, et peale peremehetu 

ehitise hõivamise teate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded (14.04.2015) ja 

kohalikus ajalehes (Lõunaleht 16.04.2015) vastuväiteid allpool loetletud ehitiste osas ei ole 

esitatud, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Tunnistada peremehetuteks ehitisteks:  

1.1. Meremäe vallas Antkruva külas veski, mis asub Truija katastriüksusest (katastritunnus 

46001:001:0182) ja Tibu katastriüksusest (katastritunnus 46001:001:0324) lõunas jätkuvalt 

riigi omandis oleval maal. Hõivatava ehitise viimane teadaolev omanik oli Andrikova Ühistu 

(Tulundusühistu Andrikova); 

1.2. Meremäe vallas Vasla külas töökoda, mis asub Tunaaia katastriüksusest (katastritunnus 

46001:001:2010) ja Harakasoo katastriüksusest (katastritunnus 46001:001:1582) lõunas 

jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Hõivatava ehitise viimane teadaolev omanik oli Andrikova 

Ühistu (Tulundusühistu Andrikova); 

1.3. Meremäe vallas Pliia külas töökoda, mis asub Karjaniidu katastriüksusega (katastritunnus 

46002:003:0437) piirneval jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Hõivatava ehitise viimane 

teadaolev omanik oli Võidu sovhoos.  

 

2. Meremäe Vallavalitsusel võtta ehitised oma valdusse ja kanda ehitisregistrisse. 

 

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            13. november 2015 nr … 

 

 

Meremäe valla noortevolikogu põhimäärus 

 

 

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel. 

 

§ 1.  Asutamine 
 

Meremäe Vallavolikogu juurde moodustatakse Meremäe valla Noortevolikogu 

(edaspidi noortevolikogu). 

 

§ 2.  Üldsätted 
 

(1) Noortevolikogu on Meremäe Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev 

Meremäe valla noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Meremäe valla 

noorte huve. 

 

(2) Noortevolikogu tegevus toimib demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja 

ühistegevusel. 

 

(3) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja Meremäe Vallavalitsusele (edaspidi 

vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga. 

 

(4) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega. 

 

(5) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Meremäe valla õigusaktidest ning 

käesolevast põhimäärusest. 

 

§ 3.  Eesmärk ja põhitegevus 
 

(1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huve vallas, rääkida kaasa noorsootöö 

korralduslikes küsimustes, kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse 

otsustusprotsessidesse ning suurendada noorte omaalgatust. 

 

(2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu: 

1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb 

vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid; 
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2) esitab noorte nägemuse valla arengukavas ja muudes dokumentides noorsootööd ning 

hariduse valdkonda puudutavates küsimustes; 

3) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade 

noortevolikogudega; 

4) esindab Meremäe valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi 

noorteüritustel; 

5) edendab valla arengut läbi vabatahliku töö ja projektide; 

6) kaasab kõiki valla noori kohaliku elu edendamisse; 

7) tagab valla noortele olulistel teemadel piisava teavitustöö ning info kättesaadavuse. 

 

§ 4.  Noortevolikogu liikmeskond 
 

(1) Noortevolikogul on 7 liiget, kes on valitud Meremäe vallas elavate noorte hulgast. 

Noortevolikogu liikmed valitakse demokraatlikult. Hääletamine on salajane. 

 

(2) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad iga aasta jaanuarikuu jooksul. 

 

(3) Noortevolikogu liikmed valivad hääletuse teel enda seast esimehe, aseesimehe ja 

protokollija. 

 

(4) Noortevolikogu liikmed peavad olema vanuses 13-26 eluaastat. 

 

(5) Noortevolikogul võivad olla toetajaliikmed, kellel puudub noortevolikogu istungil 

hääleõigus, kuid kes võivad aktiivselt osaleda noortevolikogu tegevuses. 

 

§ 5.  Valimiste korraldamine 

 

(1) Noortevolikogu liikmed valitakse oma kandidatuuri esitanud noorte seast. Oma 

kandidatuuri võib esitada iga Meremäe vallas elav 13-26 aastane noor. 

 

(2) Noortevolikogu liikmete valimisel on hääleõigus kõigil vallas elavatel 12-26 aastastel 

noortel. 

 

(3) Valimised korraldab selleks spetsiaalselt moodustatud komisjon, mille liikmed määrab 

noortevolikogu, kuid üheks komisjoniliikmeks peab olema valla noorsootöötaja või 

vallavolikogu esindaja. Esimese noortevolikogu valimised korraldab valla noorsootöötaja 

moodustatud komisjon. 

 

§ 6.  Juhtimine 

 

(1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldavad esimees ja aseesimees. 

 

(2) Noortevolikogu esimees, aseesimees ja protokollija valitakse noortevolikogu esimesel 

istungil pärast uute noortevolikogu liikmete valimist, salajase hääletuse alusel. 

 

(3) Noortevolikogu juhtimise-, töö- ja asjaajamisekorra kinnitab noortevolikogu. 

 

(4) Noortevolikogu võib esimehe, aseesimehe või protokollija vabastada enne tähtaega, kui 

selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest. 

 

§ 7.  Liikme väljaarvamine 
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(1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata koosoleku koosseisu häälteenamusega, kui ta 

ilma mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul või isikliku avalduse 

alusel. 

 

(2) Liikme väljaarvamisel korraldatakse uue liikme leidmiseks järelvalimised. 

 

§ 8.  Töökorraldus 
 

(1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte 

harvem kui kord kuus. 

 

(2) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema 

puudumisel aseesimees. 

 

(3) Noortevolikogu toimumise aeg ja koht avaldatakse vähemalt nädal enne istungi algust 

Meremäe valla kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites. 

 

(4) Noortevolikogu koosolekud on avalikud. 

 

(5) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. 

 

(6) Noortevolikogu istungid protokollitakse ja protokollid avaldatakse Meremäe valla 

kodulehel. 

 

(7) Noortevolikogu esitab vallavolikogu istungil vähemalt üks kord aastas ülevaate oma 

tegevusest. 

 

(8) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu oma töökorraga. 

 

(9) Noortevolikogu pädevusse kuulub: 

1) noortevolikogu tegevuskava kinnitamine; 

2) noortevolikogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine; 

3) noortevolikogu lõpetamise või ühinemise kinnitamine. 

 

§ 9.  Õigused ja kohustused 

 

(1) Noortevolikogul on õigus: 

1) arutada Meremäe noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja 

vallavalitsusele; 

2) esitada ettepanekuid vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on 

seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel; 

3) kasutada noortekeskuse ruume koosolekute pidamiseks; 

4) noortevolikogu esimehel on õigus kasutada noortekeskuse ruume ilma noorsootöötaja 

kohalolekuta, vastutades täielikult noortekeskuse inventari eest; 

5) moodustada vallas töörühmi ja algatada teemaarutelusid; 

6) algatada noorteprojekte; 

7) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes 

noortevõrgustikes; 

8) kaasata vajadusel aruteludesse eksperte; 
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9) tutvuda vallavolikogu istungi päevakorra projektiga ja noori puudutavate õigusaktide 

eelnõudega enne vallavolikogu istungi toimumist. 

 

(2) Noortevolikogul on kohustus: 

1) arvestada valla noorte ettepanekuid; 

2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele; 

3) teha koostööd valla kooli õpilasesinduse ning noortekeskusega; 

4) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel; 

5) noortevolikogu liikmetel on kohustus järgida ning olla valla noortele eeskujuks oma 

tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega. 

 

§ 10.  Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine 
 

Noortevolikogu põhimääruse kinnitab vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks 

vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul. 

 

§ 11.  Tegevuse lõpetamine 
 

Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses 

sätestatud alusel. 

 

§ 12.  Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. detsembril 2015. a. 

 

 

 

Arno Vares  

Volikogu esimees
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SELETUSKIRI 

Meremäe Vallavolikogu määruse eelnõu „Meremäe valla noortevolikogu põhimäärus“ juurde 

 

Noorsootöö seaduse § 9 alusel võib vallavolikogu juurde moodustada noortevolikogu, mille 

eesmärgiks on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende 

kohta ettepanekuid vallavolikogule ja –valitusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. 

Noortevolikogu valimise, tegutsemise, toetamise alused kehtestab vallavolikogu. 

 

Eelnõus on sätestatud noortevolikogu asutamine, eesmärk, põhitegevused, õigused ja 

kohustused, liikmete valimise kord, juhtimine, töökorraldus. 

Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huve vallas, rääkida kaasa noorsootöö 

korralduslikes küsimustes, kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse 

otsustusprotsessidesse ning suurendada noorte omaalgatust. 

 

Valla noored on avaldanud valmisolekut tegutseda noortevolikoguna ning teinud ettepaneku 

põhimäärus vallavolikogu poolt kinnitada.  

Noortevolikogul on õigus kirjutada projekte, teha koostööd teiste organisatsioonidega, 

vallavalitsuse ja volikoguga ning esindada Meremäe valla noori. 

 

Vallapoolne toetus arvestatakse sisse 2016. aasta vallaeelarvesse. 

Võimalik on taotleda projektide kaudu toetust tegevuste läbiviimiseks, mittetulundusühingu 

loomine projektidele rahastuse saamiseks. 

 

Määrus jõustub 01. detsember 2015. a. 

 

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus 

Koostaja Krista Karusion
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Meremäe              13. november 2015 nr …. 

 

Noored Setomaale toetusskeemis osalemine 
 

Noored Setomaale toetusskeemi eesmärk on 21–40aastastele Setomaal elavatele noortele ja 

nende peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja 

tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ja 

aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse 

toetusskeemi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et 

tagada eluruumides paremad elutingimused. Toetusskeemi sihtpiirkonnad on Setomaa kohaliku 

omavalitsuse üksused Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vald.  

 

Toetusskeemi vahendid koosnevad riigi rahalisest panusest ja toetusskeemis osalevate kohaliku 

omavalitsuse üksuste rahalisest panusest. Riigi rahaline panus Setomaa arengu programmi 

2015. aasta vahenditest on kokku 40 000 eurot Setomaa kohalikele omavalitsusüksustele. 

Toetus taotlejale on kuni 66,67% taotluse eelarve abikõlblikest kuludest ja taotleja rahaline 

panus on 33,33% või rohkem taotluse eelarve abikõlblikest kuludest.  

 

Eeltoodust ja riigihalduse ministri 16.10.2015 käskkirjast 153 „Noored Setomaale toetusskeemi 

tingimused ja kord 2015. aastal“ lähtuvalt Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Osaleda Noored Setomaale toetusskeemis. 

 

2. Noored Setomaale toetusskeemi rahastada Meremäe valla 2016. a eelarvest summas 10 000 

eurot. 

 

3. Meremäe Vallavalitsusel teostada riigihalduse ministri 16.10.2015 käskkirjas 153 „Noored 

Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2015. aastal“ sätestatud kohaliku 

omavalitsusüksuse toimingud. 

 

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. 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Meremäe              13. november 2015 nr …. 

 

 

2016. aasta vallaeelarve esimene lugemine 

 

 

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

üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõikest 1 lähtuvalt, Meremäe Vallavolikogu 30.03.2012 

määruse nr 5 “Valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 11 lõigete 3 ja 5 

alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Lõpetada 2016. aasta vallaeelarve esimene lugemine. 

 

2. Avalikustada 2016. aasta vallaeelarve projekt Meremäe Raamatukogus, Obinitsa 

Raamatukogus ja veebilehel meremae.ee ning määrata selle muutmise ettepanekute esitamise 

tähtajaks 01. detsember 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 

 

 

Lisa: Meremäe valla 2016. aasta eelarve projekt ja seletuskiri. 
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Meremäe        13. november 2015 nr ….. 

 

 

 

Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate 

asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine 

 

 

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 36, § 35 

lõike 2, „Avaliku teenistuse seaduse“ § 11 lõike 5, „Töölepinguseaduse“ § 29, „Koolieelse 

lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 5 ja Meremäe Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 

„Meremäe valla põhimäärus“ § 37 lõike 3 alusel. 

 

§ 1. Reguleerimisala 

 

Käesoleva määrusega sätestatakse Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuur, vallavalitsuse 

teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused. 

 

§ 2. Meremäe Vallavalitsuse struktuur 

 

Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuur kehtestatakse käesoleva määruse lisana (lisa 1). 

 

§ 3. Meremäe Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja palgamäärad 

 

Meremäe Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate palgamäärad kinnitatakse vastavalt 

käesoleva määruse lisale (lisa 2). 

 

§ 4. Meremäe Kooli töötajate palgakorralduse põhimõtted 

 

(1) Kehtestada direktori 1,0 koha kuupalgamäär 1100,00 eurot. 

 

(2) Koolitöötajate koosseisu ja palgamäärad kehtestab kooli direktor igaks eelarveaastaks 

lähtudes vastavaks eelarveaastaks eraldatud vahenditest ning vastavast Vabariigi Valitsuse 

määrusest. 

 

(3) Kooli direktor esitab vallavalitsusele kooli töötajate koosseisu ja palgamäärad koos eelarve 

taotlusega. 
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§ 5. Lasteaia direktori, õpetajate ja õpetaja abi palgamäärad 

 

Kehtestada järgmised lasteaia direktori, õpetajate, õpetaja abi ja logopeedi 1,0 koha 

kuupalgamäärad: 

1) lasteaia direktor 890,00 eurot; 

2) lasteaia õpetaja 880,00 eurot; 

3) õpetaja abi 550,00 eurot; 

4) logopeed 900,00 eurot. 

 

§ 6. Obinitsa Muuseumi töötajate palgamäärad 

 

Kehtestada järgmised Obinitsa Muuseumi töötajate 1,0 koha kuupalgamäärad: 

1) juhataja/turismikorraldaja 759,00 eurot; 

2) muuseumi pedagoog 690,00 eurot; 

3) muuseumi varahoidja 690,00 eurot. 

 

§ 7. Meremäe Avatud Noortekeskuse töötaja palgamäär 

 

Kehtestada noorsootöötaja 1,0 koha kuupalgamääraks 748,00 eurot. 

 

§ 8. Raamatukogu töötajate palgamäärad 

 

Kehtestada raamatukogu juhataja 1,0 koha kuupalgamääraks 820,00 eurot. 

 

§ 9. Täiskasvanute huvialaasutused 

 

Kehtestada koorijuhi kuupalgamääraks 110,00 eurot (leping VÕS alusel). 

 

§ 10. Meremäe Hooldekodu töötajate palgamäärad 

 

Kehtestada hooldustöötaja palgamääraks 3,58 eurot/tund; 

1) lisatasu ööajal töötamise eest (kell 22:00–06:00) 25% tunnipalga määrast; 

2) juhataja lisatasu 147,00 eurot/kuus. 

 

§ 11. Rakendussätted 

 

(1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 16.01.2015 määrus nr 3 „Meremäe 

Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate 

palgamäärade kehtestamine“. 

 

(2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2016. a. 

 

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Meremäe Vallavolikogu 13.11.2015 määruse nr ….. 

 „Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja  

vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine“ lisa 1 

Vallavolikogu 

Vallavalitsus 

Vallavanem 

Abivallavanem Maanõunik Sotsiaalnõunik Finantsnõunik Vallasekretär 

Koorijuht* 

Külakeskuse administraator 1,0  

Sotsiaaltöötaja 0,5 

Avahooldustöötaja 1,0 

Raamatupidaja 1,0 

Referent 1,0 

Obinitsa Muuseum  Meremäe Hooldekodu  Arhiivitöötaja-koristaja 0,5 

Juhataja/turismikorraldaja 1,0  juhataja 1,0   

Muuseumi pedagoog 0,5  hooldaja 3,0    

Muuseumi varahoidja 0,5 

    Suvetöötaja 

Noortekeskus     

Noorsootöötaja 1,0     

Meremäe raamatukogu     

Juhataja 1,0     

Obinitsa raamatukogu     

Juhataja 1,0     

Meremäe Kool ***     

Obinitsa lasteaed     

Direktor 1,0      

**Õpetaja 1,75 

**Muusika- ja liikumisõpetaja  

0,25 

**Õpetaja abi  1,0     

**Logopeed  0,2     

Märkus: *leping VÕS alusel 

**määruses on toodud eelarvestamise aluseks olevad koosseisud. 

Lasteaia personali koosseisu määrab direktor 

*** Koolitöötajate koosseisu ja palgamäärad kehtestab kooli direktor 



EELNÕU 06.11.2016 

20 

 

Meremäe Vallavolikogu 13.11.2015 määruse nr ….. 

 „Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja   

vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine“ lisa 2 

 

 

Meremäe Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja kuupalgamäärad 

 

Teenistuskoha nimetus   Teenistuskoha liik Teenistuskoha 

koormus 

1,0 ametikoha 

kuupalgamäär 

(eurot) 

 

Vallavanem  

 

Asutuse juht (KOKSi 

alusel ametisse 

nimetatud)  

1 

 

1408,00 

 

Vallasekretär Juht 1 946,00 

Abivallavanem Nõunik  1 924,00 

Finantsnõunik Nõunik   1 924,00 

Sotsiaalnõunik Nõunik   1 924,00 

Maanõunik Nõunik   1 924,00 

Referent Vanemametnik   1 748,00 

Raamatupidaja Teenistuja 1 880,00 

Sotsiaaltöötaja Abiteenistuja 0,5 690,00 

Avahooldustöötaja Abiteenistuja 1 690,00 

Arhiivitöötaja-koristaja Abiteenistuja  0,5 690,00 

Obinitsa külakeskuse 

administraator 

 

 

 

Abiteenistuja 

 

 

1,0 

 

 

690,00 
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SELETUSKIRI  Meremäe Vallavolikogu määruse eelnõu „Meremäe Vallavalitsuse juhtimise 

struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade 

kehtestamine“ juurde. 

 

 

Määrusega kehtestatakse vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste 

töötajate palgatõus kuni 10%. 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuris muudatusi ei ole. 

Vallavalitsuse struktuuris luuakse uus teenistuskoht avahooldustöötaja. 

 

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus 

Koostaja Ille Lehiste 
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Meremäe              13. november 2015 nr …. 

 

 

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 Rein Järvelille 

ettepaneku alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Vabastada Triinu Vaab vallavalitsuse liikme kohustustest alates 14. novembrist 2015. a. 

 

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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Meremäe              13. november 2015 nr …. 

 

 

Vallavalitsuse liikmete arvu ja  struktuuri kinnitamine 

 

 

Kohaliku  omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 16, Meremäe  

Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 „Meremäe valla põhimäärus“ § 27 lõigete 2 ja 3 alusel 

Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Kinnitada Meremäe Vallavalitsus 6-liikmelisena alljärgneva struktuuriga: 

 

1.1. vallavanem; 

1.2. viis vallavalitsuse liiget. 

 

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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Meremäe              13. november 2015 nr …. 

 

 

Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine 

 

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

29.06.2011 määruse nr 9 „Meremäe valla põhimäärus“ § 28 lõigete 3 ja 4, vallavanem Rein 

Järvelille esildise alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Kinnitada vallavalitsuse koosseis alljärgnevalt: 

 

1.1. Rein Järvelill, 

1.2. Ago Keir, 

1.3. Ille Lehiste, 

1.4. Katre Pinnär, 

1.5. Maarja Uibokand, 

1.6. Laura Unt. 

 

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 

 


