
 

 

 

 

 

Lp volikogu liige        

 

         04.12.2015 nr 1-10/…. 

 

 

 

 

Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 11. detsembril 2015. a algusega kell 15:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Abivallavanema informatsioon. M. Uibokand 

2. Setomaa Turismi ülevaade. Ü. Pärnoja 

3. Noored Setomaale toetusskeemis projekti toetuse piirmäära kinnitamine. M. Uibokand 

4. Meremäe valla Noortevolikogu põhimääruse kehtestamine. M. Uibokand 

5. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord. K. Pinnär 

6. Meremäe Vallavolikogu 21. detsembri 2010. a määruse nr 18 „Hoolduse seadmise, hooldaja 

määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine. K. Pinnär 

7. Meremäe valla 2015. aasta IV lisaeelarve. I. Lehiste 

8. Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate 

asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine. I. Lehiste 

9. 2016. aasta vallaeelarve teine lugemine. I. Lehiste 

10. Revisjonikomisjonile ülesande andmine. A. Vares 

11. Vallavanemale tulemustasu maksmine. A. Vares 

12. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa:  1. Eelnõud 22 lehel 

 2. 2016. aasta vallaeelarve projekt ja muudatusettepanekud 

 3. 2015. aasta IV lisaeelarve ja muudatusettepanekud 

 4. A. Möldri taotlus 
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Meremäe            11. detsember 2015 nr … 

 

 

Noored Setomaale toetusskeemis projekti toetuse piirmäära kinnitamine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Riigihalduse ministri 

16.10.2015 käskkirja nr 153 „Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord“ punkti 

3.4.2 ja 9.5 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Määrata Meremäe vallas ühe projekti maksimaalseks toetuse summaks 2 000 eurot, millest 

1 000 eurot finantseerib Meremäe vald ja 1 000 eurot finantseerib Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus (EAS). 

 

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            11. detsember 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; 

2) esitab noorte nägemuse valla arengukavas ja muudes dokumentides noorsootööd ning 
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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; 

9) tutvuda vallavolikogu istungi päevakorra projektiga ja noori puudutavate õigusaktide 

eelnõudega enne vallavolikogu istungi toimumist. 
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(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. jaanuaril 2016. 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. jaanuaril 2016. a. 

 

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus 

Koostaja Krista Karusion
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Meremäe         11. detsember 2015 nr … 

 

 

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse 

§ 23 lõike 1 alusel. 

 

§ 1. Üldsätted 

 

(1) Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord sätestab Meremäe 

valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused niivõrd, kui 

see ei ole reguleeritud riigi või Meremäe Vallavolikogu muu õigusaktiga. 

 

(2) Täiendavale sotsiaaltoetusele ja sotsiaalteenustele (v.a käesoleva määruse § 2 lõigetes 2 ja 3 

nimetatud juhtudel) on õigus isikul, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistri andmetel 

registreeritud Meremäe vald. 

 

(3) Ühekordsed täiendavad sotsiaaltoetused (käesoleva määruse § 2 lõige 5) on toetused, mida 

makstakse vähekindlustatud või erivajadusega inimestele ja perekondadele hädavajalike või 

ettenägematute kulude, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega, 

osaliseks katmiseks. 

 

(4) Sotsiaalteenust (transporditeenust) osutatakse vähekindlustatud või erivajadustega isikutele 

ja perekondadele. 

 

(5) Täiendavate sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuse osutamise eesmärk on 

vähekindlustatud inimese või perekonna toimetulekuvõime soodustamine. 

 

§ 2. Ühekordsed sotsiaaltoetused 

 

(1) Sünnitoetus 200 eurot makstakse lapse sünni registreerimise järgselt lapse emale või isale, 

kui lapse elukohana Eesti rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Meremäe vald ning 120 

eurot lapse ühe aasta vanuseks saades, kui lapsevanema(te) ja lapse elukohaks on Eesti 

rahvastikuregistri andmetel Meremäe vald. Lisaks sünnitoetusele kingitakse vastsündinule 

beebipakk ja hõbelusikas. 

 

(2) Matusetoetus 120 eurot makstakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Meremäe valda 

registreeritud isiku matuse korraldajale matusekulude osaliseks katmiseks. 
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(3) Ranitsatoetus 200 eurot makstakse Meremäe Kooli esimesse klassi astuja vanemale, 

hooldajale või eestkostjale kooli esitatud nimekirja alusel. 

 

(4) Toetust prillide ostmiseks lastele ja õppivatele noortele makstakse kuludokumendi ja 

arstiretsepti alusel üks kord aastas kuni 70 eurot. 

 

(5) Toetus muude ettenägematute kulude katmiseks kuludokumendi alusel. 

 

(6) Kolimistoetust 100 eurot makstakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Meremäe valda 

registreeritud täisealistele pereliikmetele kolimisele järgneval aastal. Kolimistoetuse avalduse 

esitamise tähtaeg on kolimisest 30 päeva jooksul. Kolimistoetuse maksmise otsustab Meremäe 

Vallavalitsus kolimisele järgneva aasta 15. veebruariks. 

Kolimistoetusele on õigus kõigil täisealistel vallaelanikel, kes on Eesti Rahvastikuregistri 

andmetel 01. jaanuari seisuga Meremäe valla elanikud ning kes on registreerinud oma 

elukohaks Meremäe valla taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal. Kolimistoetust saab 

taotleda üks kord 20 aasta jooksul. 

 

(7) Toidutoetusena eraldatakse kuni 60 kg toidukartulit Eesti Rahvastikuregistri andmetel 

Meremäe valda registreeritud isiku kohta. Toidutoetuse avalduse esitamise tähtaeg on 

Meremäe valda registreerumisele järgneva 30 päeva jooksul. Toidutoetuse eraldamise otsustab 

Meremäe Vallavalitsus elukoha registreerimisele järgneva aasta 15. veebruariks. 

Toidutoetusele on õigus kõigil vallaelanikel, kes on Eesti Rahvastikuregistri andmetel 01. 

jaanuari seisuga Meremäe valla elanikud ning kes on registreerinud oma elukohaks Meremäe 

valla taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal. Toidutoetust saab taotleda üks kord 20 aasta 

jooksul. 

 

§ 3. Sotsiaaltransporditeenus 

 

(1) Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud eakatele ja töövõimetuspensionäridele, kellel 

puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või ülalpidajad puude ja vanuse tõttu ei ole võimelised 

seda teenust osutama või korraldama. 

 

(2) Sotsiaaltransporditeenus on ette nähtud arsti vastuvõtul käimiseks, haiglasse minekuks ja 

haiglast koju toomiseks või muudel hädavajalikel põhjustel. Sotsiaaltranspordi kasutamine on 

tasuline koduteenus. Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise hinna kehtestab sotsiaalkomisjoni 

ettepanekul Meremäe Vallavalitsus. 

 

§ 4. Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemine 

 

(1) Kirjalik avaldus täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks (v.a käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 

ja 3 nimetatud juhtudel) esitatakse Meremäe Vallavalitsusele. 

 

(2) Avalduses tuleb märkida taotleja nimi, kontaktandmed, elukoht, andmed perekonna 

koosseisu ja sissetulekute kohta ning toetuse taotlemise põhjus. Kui taotletakse tehtud 

kulutuste kompenseerimist, lisatakse avaldusele kuludokumendid. 

 

(3) Vajadusel on taotlejalt õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi täiendava 

sotsiaaltoetuse määramise otsustamiseks. 

 

(4) Sotsiaaltoetust võib isikule või perekonnale taotleda ka kolmas isik (hooldaja, 

sotsiaaltöötaja, eestkostja, õpetaja, perearst). 
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§ 5. Avalduste menetlemine 

 

(1) Avalduste vastuvõtmise, neile vastamise ja toetuste väljamaksmise korraldab valla 

sotsiaalnõunik. 

 

(2) Avalduses andmete varjamise või valeandmete esitamise korral katkestatakse taotluse 

menetlemine ja valeandmete alusel määratud toetused kuuluvad tagasimaksmisele. 

 

(3) Sotsiaaltoetuste maksmise otsustab Meremäe Vallavalitsus lähtudes vallaeelarvest ühe kuu 

jooksul arvates avalduse saamise päevast.  

 

(4) Otsus avalduse rahuldamata jätmise korral (koos vastava põhjendusega) tehakse avaldajale 

teatavaks 10 tööpäeva jooksul pärast vastava korralduse vastuvõtmist. 

 

§ 7. Täiendavate sotsiaaltoetuse väljamaksmine 

 

(1) Sotsiaaltoetus makstakse taotleja poolt avalduses märgitud arvelduskontole. 

 

(2) Toetussumma võib kanda sihtotstarbeliselt maksete tasumiseks teenust osutavale asutusele 

või isikule. 

 

§ 8. Rakendussätted 

 

(1) Meremäe Vallavolikogu määrus 21.12.2010.a. nr 19 „Täiendavate sotsiaaltoetuste 

maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord” tunnistatakse kehtetuks. 

 

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

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: avalduse vorm 
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Meremäe Vallavolikogu  

11.12.2015. a määruse nr … lisa 

 

MEREMÄE VALLAVALITSUS 

 

      Nimi:...................................................................  

     Elukoht: .............................................................. 

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

Sünniaeg: …..…………..................................... 

Kontakttelefon: …..............................................  

   e-post.................................................................  

    Arvelduskonto nr ja pank: ….............................  

............................................................................  

AVALDUS  

Palun mulle määrata toetust (millist toetust?):  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Põhjendus (mis põhjusel on toetus vajalik?):  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Sissetulek (pension, töötasu, elatis, lastetoetus jne):  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

Kuupäev:…………….……… 201...... a 

Allkiri:..................................................... 
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SELETUSKIRI 

Meremäe Vallavolikogu määruse eelnõu „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja 

sotsiaalteenuste osutamise kord“ juurde. 

 

 

Käesoleva korra üle vaatamise tingis olukord, kus Meremäe Vallavolikogu 21.12.2010 vastu 

võetud määrus nr 19 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise 

kord“ on sisuliselt vastuvõtmise algusest olnud muutmata ning toetuste suurused on suuresti 

jäänud samaks, mis euro-eelsel perioodil. 

Vallavalitsus esitas sotsiaalkomisjonile arutamiseks määruse eelnõu. Komisjoni arutelu 

tulemusena otsustati eelnevast määrusest: 

 muuta § 1 lõikes 3 sulgudes olevat teksti „edaspidi ühekordsed toetused“ ja asendada 

see „käesoleva määruse § 2 lõige 5“ – selguse mõttes, teisi toetusi (sünni-, matuse-, 

ranitsa- ja prillitoetus) makstakse sissetulekust olenemata. 

 jätta § 2 lõike 1 punktist 1 välja beebipaki maksumus 

 tõsta matusetoetuse suurust 64 eurolt 120 eurole 

 tõsta ranitsatoetuse suurust 64 eurolt 200 eurole 

 tõsta laste prillitoetuse suurust 49 eurolt 70 eurole 

Uuest eelnõust on välja jäetud toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul, toetus 

ortodontiliste abivahendite maksumuse hüvitamiseks ja küttepuutoetus. 

Lühendatud on kolimistoetuse ja toidutoetusena eraldatava toidukartuli saamise avalduse 

esitamise tähtaega, mis on uues määruse eelnõus kuni 30 päeva elukoha registreerimisest. 

Toetuse maksmise ja eraldamise otsustamise uueks tähtajaks on 15. veebruar varasema 1. mai 

asemel. 

Uuest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korra eelnõust jääb 

välja varasemalt perioodilise sotsiaaltoetusena käsitletud toitlustamisetoetus 10.-12. klassi 

õpilastele kuna selle katab riik. 

 

Makstavate toetuste tõstmise on tinginud pidev elukalliduse tõus peale euro kasutusele võttu. 

2016. aasta eelarves on arvestatud eelnõus toodud toetuste tõusuga.  

Kuna muudatusi on määruse eelnõus võrreldes kehtivaga palju, on mõistlik 21.12.2010 vastu 

võetud määrus nr 19 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise 

kord“ kehtetuks tunnistada ja vastu võtta uus määrus. 

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus 

Koostaja Katre Pinnär
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Meremäe         11. detsember 2015 nr … 

 

 

Meremäe Vallavolikogu 21. detsembri 2010. a määruse nr 18 „Hoolduse seadmise, 

hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine 
 

 

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 

punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekandeseaduse“ § 282 lõike 5 ja § 41 alusel. 

 

§ 1.  Määruse muutmine 
 

Meremäe Vallavolikogu 21. detsembri 2010. a määruse nr 18 „Hoolduse seadmise, hooldaja 

määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 

järgmises sõnastuses: 

 

„10) hooldatava hoolduse korraldamine muude teenustega, mis tagavad isiku toimetuleku 

koduses keskkonnas.“. 

 

§ 2.  Määruse jõustumine 
 

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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SELETUSKIRI 

 

Meremäe Vallavolikogu määruse eelnõu „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja 

hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine juurde 

 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 282 „Täisealise isiku hooldus“ sätestab, et kohaliku 

omavalitsusüksuse volikogu kehtestab hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra, millega 

reguleeritakse hooldaja kohustused, hoolduse alustamise ja lõpetamise kord.  

Tulenevalt Meremäe Vallavolikogu eesmärgist pakkuda klientidele avahooldustöötaja teenust 

isiku paremaks toimetulekuks koduses keskkonnas ja teenust pakkuda ka isikutele, kellele täna 

on juba määratud isiklik hooldaja on vajalik määruses lisada § 7 lõikele 2 punkt 10, mis 

käsitleb hoolduse lõpetamise aluseid.  

See annab aluse lõpetada hooldatava hooldamine hooldaja poolt, kui Meremäe Vallavalitsusel 

on hoolduse korraldamist võimalik pakkuda teiste teenustega ehk avahooldustöötaja pakutavate 

Meremäe Vallavolikogu 24.09.2012 määrusega nr 19 „Koduteenuste osutamise tingimused ja 

kord Meremäe vallas“ nimetatud koduteenustega. 

 

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus 

Koostaja Katre Pinnär 



 

 
 

 

Meremäe              11. detsember 2015 nr …. 

  

 

Meremäe valla 2015. aasta IV 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 2015. aasta IV 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. 

 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees  

 

 

Lisa: Meremäe valla 2015. a IV lisaeelarve ja seletuskiri
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Meremäe              13. november 2015 nr 55 

 

 

2016. aasta vallaeelarve teine 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 5 ja 6 

alusel, läbi vaadanud laekunud muudatusettepanekud Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Viia 2016. aasta eelarveprojekti sisse teisel lugemisel tehtud parandused. 

 

2. Lõpetada 2016. aasta vallaeelarve teine lugemine. 

 

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 

Muudatusettepanekud: 1) Valimisliit Koduvald, Arno Vares; 2) volikogu haridus- ja 

kultuurikomisjon, Viivika Kooser; 3) Obinitsa Muuseum; 4) Obinitsa külakeskus, 5) Meremäe 

Noortekeskus; 6) sotsiaalnõunik Katre Pinnär; 7) EAÕK; 8) SA Teater Vanemuine. 
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Meremäe        11. detsember 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. 

 

§ 5. Lasteaia direktori, õpetajate ja õpetaja abi palgamäärad 
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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 



EELNÕU 04.12.2015 

 

 

Meremäe Vallavolikogu 11.12.2015 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 
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Meremäe Vallavolikogu 11.12.2015 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



 

 

 

 
 

Meremäe              11. detsember 2015 nr …. 

 

 

Revisjonikomisjonile ülesande andmine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõigete 3 ja 4 alusel, lähtuvalt Meremäe 

Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 „Meremäe valla põhimäärus“ § 26 lõikest 4  Meremäe 

Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Vallavolikogu revisjonikomisjonil viia ajavahemikul 04.-15. jaanuar 2016. a  läbi  

valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste ning vallale kuuluva osaühingu 

Meremäe Vesi 2015. a tegevuse seaduslikkuse ning raamatupidamise õigsuse, tegevuse 

seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning vallavara kasutamise sihipärasuse, 

vallaeelarve täitmise kontroll. 

 

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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Vallavanemale tulemustasu maksmine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel, arvesse võttes 

vallavanema aktiivset tegevust valla maine kujundamisel ja valla elu edendamisel, Meremäe 

Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Maksta vallavanem Rein Järvelillele tulemustasu 200 eurot. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  


