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Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine
Obinitsa Lasteaias tegutseb üks liitrühm, kus 01. veebruari 2016. a seisuga hoitakse ja antakse
alusharidust 10 lapsele. Obinitsa Lasteaias käivate laste arv on oluliselt vähenenud.
Meremäe valla arengukava 2015-2020 ja Obinitsa Lasteaia arengukava 2014-2017 näeb ette
Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli juhtimise ühendamist.
Obinitsa Lasteaia liitmisel Meremäe Kooliga vähenevad juhtimiskulud. Obinitsa Lasteaia
direktori 2015. aasta tööjõukulu oli 13 165 eurot, planeeritud palgatõusuga 2016. aastal kuluks
direktori palgaks ja tööjõumaksudeks 13 808 eurot (31.08.2016 seisuga 9205). Ühine juhtimine
muudab rahaliste vahendite kasutamise efektiivsemaks ning seob Meremäe valla
haridussüsteemi ühtseks.
Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamist on arutatud koosolekutel Meremäe
Kooli hoolekogus ja Obinitsa Lasteaia hoolekogus. Meremäe Kooli hoolekogu toetab
ümberkorraldamist. (kommentaar: Obinitsa Lasteia hoolekogu koosolek toimub 05.02.2016).
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 3 punkti 2, § 80 lõike 1, lõike 2 punkti 2, lõigete 3, 5, 8,
koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõike 5 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Korraldada ümber Obinitsa Lasteaed ja Meremäe Kool järgnevalt:
1.1. Obinitsa Lasteaed liidetakse Meremäe Kooliga;
1.2. Meremäe Vallavalitsuse hallatav asutus Obinitsa Lasteaed lõpetab tegevuse 31.08.2016. a;
1.3. Obinitsa külas jätkub laste hoid ja alushariduse andmine Meremäe kooli liitrühmana
lasteaiaruumides Obinitsa külakeskuses.
2. Meremäe Vallavalitsusel:
2.1. moodustada lasteaia ja kooli ümberkorraldamiseks komisjon;
2.2. korraldada vajalikud toimingud, dokumentatsiooni muutmine ja menetlemine;
2.3. teavitada kirjalikult ümberkorraldamise otsusest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Võru
maavanemat, Meremäe Kooli ja Obinitsa Lasteaeda, Obinitsa Lasteaia töötajaid,
lapsevanemaid, Meremäe Kooli töötajaid, lapsevanemaid ja õpilasi ümberkorraldamise otsusest
01. aprilliks 2016. a.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

EELNÕU 05.02.2016
4. Otsuse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teada saamise päevast või päevast, mil oleks
pidanud otsusest teada saama võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluseseadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

Arno Vares
Volikogu esimees
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Reaalservituudi seadmine
Meremäe Vallavalitsuse poole on pöördunud Kõõru külas asuva Jassioru kinnistu omanik xxx
ettepanekuga määrata avalikuks kasutamiseks Kõõru teelt nr 4600139 Jassioru kinnistule
pääsemiseks planeeritav teelõik (pikkusega ca 180 m), mis läbib Kõõru külas asuvat Uibo
kinnistut (omanik xxx). xxx on andnud nõusoleku lepingu sõlmimiseks.
Ehitusseadustiku § 92 lõike 7, § 94, asjaõigusseaduse § 641, § 172, § 173 lõike 1 alusel
Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Sõlmida leping reaalservituudi seadmiseks kinnistule asukohaga Meremäe vald, Kõõru küla,
Uibo, registriosa nr 2419141, katastritunnus 46001:001:0265, omanik xxx (isikukood xxx),
Jassioru kinnistu, registriosa nr 2048441, katastritunnus 46001:001:0203, omanikud xxx
(isikukood xxx) ja xxx (isikukood xxx), kasuks õigusega ehitada ja kasutada otsuse lisas
plaanil märgitud teed.
2. Reaalservituudi seadmise tingimused:
2.1. reaalservituut seatakse tähtajatult;
2.2. reaalservituut seatakse tasuta;
2.3. Meremäe Vallavalitsus tasub reaalservituudi seadmisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv
jmt).
3. Volitada vallavanem Rein Järvelille sõlmima lepingut reaalservituudi seadmiseks.
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
Lisa: Asukohaplaan
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Meremäe Vallavolikogu
12.02.2016 otsuse nr lisa
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Meremäe Vallavolikogu 12.01.2016 otsuse nr 4 „Vallavanemale isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise hüvitise määramine“ muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel, lähtuvalt Vabariigi
Valitsuse 14.07.2006 määrusest nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku
sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” § 3, seoses
ametisõitudeks kasutatava sõiduauto vahetumisega, Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Meremäe Vallavolikogu 12.01.2016 otsuse nr 4 „Vallavanemale isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise hüvitise määramine“ punktist 1 jätta välja „,riikliku
registreerimismärgiga xxx,“.
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 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

EELNÕU 05.02.2016
Kehtestada järgmised lasteaia direktori, õpetajate, õpetaja abi ja logopeedi 1,0 koha
kuupalgamäärad:
1) lasteaia direktor 860,00 eurot;
2) lasteaia õpetaja 840,00 eurot;
3) õpetaja abi 540,00 eurot;
4) logopeed 900,00 eurot.
§ 6. Obinitsa Muuseumi töötajate palgamäärad
Kehtestada järgmised Obinitsa Muuseumi töötajate 1,0 koha kuupalgamäärad:
1) juhataja/turismikorraldaja 739,00 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 700,00 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 3,60 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 12.02.2016 määruse nr …..
„Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja
vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine“ lisa 1
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Vallavanem
Abivallavanem
Maanõunik
Sotsiaalnõunik
Koorijuht*
Sotsiaaltöötaja 0,5
Külakeskuse administraator 1,0
Avahooldustöötaja 1,0
Obinitsa Muuseum
Meremäe Hooldekodu
Juhataja/turismikorraldaja 1,0
juhataja 1,0
Muuseumi pedagoog 0,5
hooldaja 3,5
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

Finantsnõunik
Raamatupidaja 1,0

Vallasekretär
Referent 1,0
Arhiivitöötaja-koristaja 0,5
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Meremäe Vallavolikogu 12.02.2016 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

Vallavanem

Asutuse juht (KOKSi
alusel ametisse nimetatud)
Juht
Nõunik
Nõunik
Nõunik
Nõunik
Vanemametnik
Teenistuja
Abiteenistuja
Abiteenistuja
Abiteenistuja
Abiteenistuja

1

1,0 ametikoha
kuupalgamäär
(eurot)
1320,00

1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1,0

900,00
880,00
880,00
880,00
880,00
720,00
840,00
640,00
640,00
640,00
640,00

Vallasekretär
Abivallavanem
Finantsnõunik
Sotsiaalnõunik
Maanõunik
Referent
Raamatupidaja
Sotsiaaltöötaja
Avahooldustöötaja
Arhiivitöötaja-koristaja
Obinitsa külakeskuse
administraator
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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 hooldaja ametikohtade arv „3“ asendatakse
ametikohtade arvuga „3,5“.
Vallavalitsuse struktuuris luuakse uus teenistuskoht avahooldustöötaja.
Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus
Koostaja Ille Lehiste
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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
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Meremäe valla 2016. aasta eelarve
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja
„Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 23 lõike 2 ja 4, Meremäe
Vallavolikogu 30.03.2012 määruse nr 5 “Valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise
kord” § 11 lõike 6, § 12 lõigete 1 ja 2, § 13 lõike 2 alusel.
§ 1. Eelarve vastuvõtmine
Võtta vastu Meremäe valla 2016. aasta eelarve vastavalt lisale.
§ 2. Volituste andmine vallavalitsusele
Meremäe Vallavalitsusel kinnitada struktuurüksuste ja hallatavate asutuste tegevuskulude ja
personalikulude eelarve kulukontode lõikes.
§ 3. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2016. a.

Arno Vares
Volikogu esimees
Lisa: Meremäe valla 2016. a eelarve

