
 

 

 
 

 

Lp volikogu liige        

 

         20.05.2016 nr 1-10/ 

 

 

Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 25. mail 2016. a algusega kell 15:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill 

2. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Üldkoosolekule - Maapäevale. M. Link 

3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine. 

Värska Vallavolikogu ettepanek. R. Järvelill 

4. Elamumaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala  

5. Veekogude aluste maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala 

6. Maatulundusmaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala 

7. Munitsipaalomandis olevate hoonete aluste maaüksusete munitsipaalomandisse taotlemine. 

M. Kala 

8. Tootmismaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala 

9. Transpordimaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala 

10. Ärimaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala 

11. Sotsiaalmaa maaüksusete munitsipaalomandisse taotlemine M. Kala 

12. Transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. 

M. Kala 

13. Vallavara kasutusse andmine. M. Kala 

14. Laenu võtmine. R. Järvelill 

15. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

  

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Eelnõud lisadega 51 lehel, 2 faili 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste  

Liidu üldkoosolekule - Maapäevale  

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 251, kohaliku omavalitsuse 

üksuste liitude seaduse § 7 lõigete 1 ja 2, Eesti Maaomavalitsuste Liidu põhikirja punkti 28 

alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Nimetada Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule - Maapäevale Meremäe valda 

esindama: 

1.1. Mihhail Link ja tema asendusliikmeks Rein Tarros; 

1.2. Rein Järvelill ja tema asendusliikmeks Maarja Uibokand. 

 

2. Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 08.11.2013 otsus nr 45 „Esindajate 

nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – Maapäevale“ ja Meremäe 

Vallavolikogu 29.11.2013 otsus nr 49 „Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste  

Liidu üldkoosolekule – Maapäevale“. 

 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Otsuse peale võib esitada Meremäe Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses 

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

oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

  



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine 

 

 

Värska Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 6 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise 

algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks“ tehti ettepanek Mikitamäe 

Vallavolikogule, Veriora Vallavolikogule, Orava Vallavolikogule, Lasva Vallavolikogule, 

Meremäe Vallavolikogule, Vastseliina Vallavolikogule ja Misso Vallavolikogule alustada 

läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada 

omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. 

 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Nõustuda Värska Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse 

korralduse muutmiseks. 

 

2. Volitada valla esindajateks ühinemisläbirääkimistel: volikogu esimees Mihhail Link, 

vallavanem Rein Järvelill, volikogu liige ………………... 

 

3. Otsus teha teatavaks Värska Vallavolikogule. 

 

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

5. Otsus edastada Võru maavanemale, Põlva maavanemale ja Rahandusministeeriumile 

kümne päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest. 

 

6. 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 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 

 

  



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
 

Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Elamumaa maaüksuse 

munitsipaalomandisse taotlemine 
 

 

Maareformi seaduse § 28 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määruse nr 133 “Maa 

munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe Vallavolikogu 25.06.1999. a 

määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine” alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda keskkonnaministrilt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Meremäe külas asuv 

reformimata riigimaa vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile. 

 

2. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa (001; E). 

 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Otsuse peale võib esitada Meremäe Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses 

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

oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr ….. lisa 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Meremäe küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
 

Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Veekogude aluste maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine 
 

Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määruse nr 133 

“Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe Vallavolikogu 25.06.1999. 

a määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine”, Vabariigi Valitsuse 20.07.2007. a määruse nr 

251 “Aadressiandmete süsteem“ § 4 lõike 3 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Obinitsa külas, 

Karamsina külas, Klistina külas asuv paisjärv vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile 

(Lisa 1). 

1.1 Määrata maaüksuse sihtotstarbeks veekogude maa (006;V). 

1.2 Määrata maaüksuse lähiaadressiks Obinitsa järv. 

 

2. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Hilläkeste külas asuv 

paisjärv vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 2). 

2.1 Määrata maaüksuse sihtotstarbeks veekogude maa (006;V). 

2.2 Määrata maaüksuse lähiaadressiks Hilläkeste järv. 

 

3. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Tiklasõ külas asuv 

järv vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 3). 

3.1 Määrata maaüksuse sihtotstarbeks veekogude maa (006;V). 

3.2 Määrata maaüksuse lähiaadressiks Engli järv. 

 

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. 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 

 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 1 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla; Karamsina küla; Klistina küla, Obinitsa järv 

 
 

Mõõtkava: suvaline 

------ katastriüksuse piir ------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 2 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Hilläkeste küla, Hilläkeste järv 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir  ------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 3 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Tiklasõ küla, Engli järv 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 

 

  



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
 

Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Maatulundusmaa maaüksuse 

munitsipaalomandisse taotlemine 
 

Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määruse nr 133 

“Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe Vallavolikogu 25.06.1999. 

a määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine” alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda keskkonnaministrilt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Obinitsa külas asuv 

reformimata riigimaa vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile v.a. piirkonda jääv 

katastriüksus 46001:001:1810 (Lisa 1) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa 

(011; M). 

 

2. Taotleda keskkonnaministrilt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Obinitsa külas asuv 

reformimata riigimaa vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 2) ja määrata 

maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa (011; M). 

 

3. Taotleda keskkonnaministrilt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Meremäe külas asuv 

reformimata riigimaa vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 3) ja määrata 

maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa (011; M). 

 

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. 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 1 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

------ katastriüksuse piir ------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 2 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 3 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Meremäe küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
 

Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Munitsipaalomandis olevate hoonete  

aluste maaüksusete munitsipaalomandisse taotlemine 
 

Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määruse nr 133 

“Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe Vallavolikogu 25.06.1999. 

a määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine”, Vabariigi Valitsuse 20.07.2007. a määruse nr 

251 “Aadressiandmete süsteem“ § 4 lõike 3 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Ankruva külas 

Meremäe vallale kuuluva veski teenindamiseks vajalik maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale 

asendiplaanile (Lisa 1). 

1.1. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa (003; T). 

1.2. Määrata maaüksuse lähiaadressiks Veski. 

 

2. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Vasla külas Meremäe 

vallale kuuluva töökoja teenindamiseks vajalik maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale 

asendiplaanile (Lisa 2). 

2.1. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa (003; T). 

2.2. Määrata maaüksuse lähiaadressiks Töökoja. 

 

3. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Pliia külas Meremäe 

vallale kuuluva töökoja teenindamiseks vajalik maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale 

asendiplaanile (Lisa 3). 

3.1. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa (003; T). 

3.2. Määrata maaüksuse lähiaadressiks Töökoja. 

 

4. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Miikse külas Meremäe 

vallale kuuluva kuuri teenindamiseks vajalik maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale 

asendiplaanile (Lisa 4). 

4.1. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa (003; T). 

4.2. Määrata maaüksuse lähiaadressiks Kuuri. 

 

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 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

  



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 1 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Antkruva küla, Veski 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 2 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Vasla küla, Töökoja 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 3 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Pliia, Töökoja 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr …. lisa 4 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Miikse küla, Kuuri 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 

 

  



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 

 
 

Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Tootmismaa maaüksuse 

munitsipaalomandisse taotlemine 
 

 

Maareformi seaduse § 28 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määruse nr 133 “Maa 

munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe Vallavolikogu 25.06.1999. a 

määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine”, Vabariigi Valitsuse 20.07.2007. a määruse nr 

251 “Aadressiandmete süsteem“ § 4 lõike 3 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda keskkonnaministrilt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Meremäe külas asuv 

reformimata riigimaa vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile. 

 

2. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks tootmismaa (003; T). 

 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Otsuse peale võib esitada Meremäe Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses 

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

oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Meremäe küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 

 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
 

Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Transpordimaa maaüksuse 

munitsipaalomandisse taotlemine 
 

 

Maareformi seaduse § 28 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määruse nr 133 “Maa 

munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe Vallavolikogu 25.06.1999. a 

määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine” alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda keskkonnaministrilt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Obinitsa külas asuv 

reformimata riigimaa vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile. 

 

2. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa (007; L). 

 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Otsuse peale võib esitada Meremäe Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses 

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

oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 

 

 

 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 

 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
 

Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Ärimaa maaüksuse 

munitsipaalomandisse taotlemine 
 

 

Maareformi seaduse § 28 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määruse nr 133 “Maa 

munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe Vallavolikogu 25.06.1999. a 

määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine” alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda keskkonnaministrilt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Meremäe külas asuv 

reformimata riigimaa vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile. 

 

2. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks ärimaa (002; Ä). 

 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Otsuse peale võib esitada Meremäe Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses 

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

oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … lisa 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Meremäe küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 

 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

 
 

Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Sotsiaalmaa maaüksusete 

munitsipaalomandisse taotlemine 
 

Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määruse nr 133 

“Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe Vallavolikogu 25.06.1999. 

a määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine” alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Obinitsa külas endiselt 

riigi maal asuva pargi maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 1) ja määrata 

maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

2. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Obinitsa külas endiselt 

riigi maal asuva Seto lauluema mälestusmärgi alune maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale 

asendiplaanile (Lisa 2) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

3. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Obinitsa külas endiselt 

riigi maal asuva rannaala alune maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 3) 

ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

4. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Obinitsa külas endiselt 

riigi maal asuva Obinitsa järveääre alune maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile 

(Lisa 4) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

5. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Obinitsa külas endiselt 

riigi maal asuva Obinitsa järveääre alune maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile 

(Lisa 5) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

6. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Uusvada külas endiselt 

riigi maal asuva Uusvada külaplatsi alune maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile 

(Lisa 6) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

7. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Hilläkeste külas 

endiselt riigi maal asuva Hilläkeste järve rannaala maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale 

asendiplaanile (Lisa 7) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 
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8. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Meremäe külas 

endiselt riigi maal asuva pargi maa-ala vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 8) ja 

määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

9. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Meremäe külas riigi 

maal asuva haljasala maa-ala, v.a. katastriüksus 46002:003:1850 vastavalt otsuse lisas olevale 

asendiplaanile (Lisa 9) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

10. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Meremäe külas riigi 

maal asuva Meremäe kaasiku maa-ala, vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 10) 

ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

11. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Miikse külas endiselt 

riigi maal asuva Miikse külaplatsi maa-ala, vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 

11) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

12. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Miikse külas endiselt 

riigi maal asuva Miikse kalmistu alune ja kalmistu laiendamiseks sobilik maa-ala, vastavalt 

otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa 12) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav 

maa (017; Üm). 

 

13. Taotleda Võru maavanemalt munitsipaalomandisse Meremäe vallas, Miikse külas riigi 

maal asuva Jaanikivi alune ja seda ümbritsev maa-ala, vastavalt otsuse lisas olevale 

asendiplaanile (Lisa 13) ja määrata maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm). 

 

14. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

15. Otsuse peale võib esitada Meremäe Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses 

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

oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 1 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla  

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 2 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla  

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 3 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 4 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 5 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Karamsina küla 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 6 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Uusvada küla 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 7 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Hilläkeste küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 8 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Meremäe küla 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 9 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Meremäe küla 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 



EELNÕU 20.05.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 10 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Meremäe küla 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 11 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Miikse küla 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 12 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Miikse küla 

 
 

Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr … Lisa 13 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Miikse küla 

 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

Transpordimaa maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe 

määramine 
 

Maareformi seaduse § 25 lõike 1, § 28 lõike 1 punkti 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a 

määruse nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lõike 1, Meremäe 

Vallavolikogu 25.06.1999. a määruse nr 14 „Üldplaneeringu kehtestamine”, Vabariigi 

Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende 

määramise kord” alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Taotleda Võru maavanemalt Meremäe valla munitsipaalomandisse teeregistris vallateena 

arvel oleva tee alune ja tee korrasolekuks vajalik maa: 

 

1.1. Ankruva - Miku tee nr 4600144 maaüksus 

1.2. Tedre - Hilana tee nr 4600145 maaüksused 

1.3. Vasla - Talka tee nr 4600142 maaüksus 

1.4. Navikõ - Ignasõ tee nr 4600150 maaüksus 

1.5. Obinitsa – Tääglova - Lindsi tee nr 4600132 maaüksuse 

1.6. Tääglova küla - Kattai tee nr 4600137 maaüksuse 

1.7. Kõõru tee nr 4600139 maaükused 

1.8. Korski – Ala-Tsumba tee nr. 4600168 maaüksus 

1.9. Mellup – Lehes tee nr 4600170 maaüksus 

1.10. Kusnetsova – Kiiova tee nr 4600169 maaüksuse 

1.11. Tuplova tee nr 4600173 maaüksused 

1.12. Jaanimäe tee nr 4600174 maaüksused 

1.13. Piusa kordoni tee nr 4600177 maaüksus 

1.14. Helbi – Maaslova tee nr 4600188 maaüksus 

1.15. Helbi – Tessova tee nr 4600187 maaüksus 

1.16. Meldova – Helbi laudad tee nr 4600183 maaüksus 

1.17. Meldova – Helbi tee nr 4600181 maaüksus 

1.18. Helbi – Triginä tee nr 4600186 maaüksus 

1.19. Seretsüva tee nr 4600171 maaüksus 

1.20. Veretina – Truija tee nr 4600189 maaüksus 

1.21. Küllatüva tee nr 4600196 maaüksus 

1.22. Uusvada – Lendla tee nr 4600072 maaüksused 

1.23. Uusvada – Pliia – Tiirhanna tee nr 4600073 maaüksus 

1.24. Tsergondõ – Pai – Uusvada laudad tee nr 4600075 maaüksus 
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1.25. Tiirhanna tee nr 4600078 maaüksus 

1.26. Serga – Tepia – Mattis – Lepa tee nr 4600056 maaüksused 

1.27. Liinamäe tee nr 4600057 maaüksus 

1.28. Väiko-Serga – Lohk tee nr 4600045 maaüksus 

1.29. Kitsõ – Engli järv tee nr 4600050 maaüksused 

1.30. Tuulova – Marinova tee nr 4600051 maaüksus 

1.31. Marinova tee nr 4600052 maaüksus 

1.32. Meremäe – Palandõ tee nr 4600061 maaüksus 

1.33. Meremäe – Poksa – Kuigõ tee nr 4600028 maaüksus 

1.34. Meremäe – Keerba – Olehkova – Tulik tee nr 4600032 maaüksused 

1.35. Olehkova – Veronitsa tee nr 4600038 maaüksus 

1.36. Kiislova – Mereküla tee nr 4600018 maaüksus 

1.37. Miikse – Pelsi tee nr 4600017 maaüksus 

1.38. Miikse – Lillmaa tee nr 4600093 maaüksus 

1.39. Miikse – Rahuelu tee nr 4600092 maaüksus 

1.40. Roosiku – Miikse tee nr 4600098 maaüksus 

1.41. Kuskina – Pelsi tee nr 4600012 maaüksus 

1.42. Kalatskova – Mereküla tee nr 4600090 maaüksus 

1.43. Kalatskova – Ulaskova tee nr 4600089 maaüksus 

1.44. Kalatskova – Ivanov – Kaplunov tee nr 4600010 maaüksus 

1.45. Tsirgu – Viru tee nr 4600105 maaüksus 

1.46. Vaike-Ulaskova – Ziugand – Tikk tee nr 4600107 maaüksus 

1.47. Tsirgu – Ostrova tee nr 4600109 maaüksused 

1.48. Tsirgu – Lutja – Hakk tee nr 4600110 maaüksused 

1.49. Lutja – Treijali tee nr 4600112 maaüksus 

1.50. Rokina – Martsina – Korsapalo tee nr 4600157 maaüksus 

1.51. Rokina – Martsina – Silm tee nr 4600156 maaüksus 

1.52. Klistina tee nr 4600160 maaüksus 

1.53. Tääglova küla – Kattai tee nr Maaüksused 

1.54. Vasla – Treijali tee nr 4600133 maaüksus 

1.55. Obinitsa külas asuv teede nimekirjast väljasolev tee maaüksus (lisa 1) 

1.56. Antkruva külas asuv teede nimekirjast väljasolev tee maaüksus (lisa 2) 

1.57. Veretinä külas asuv teede nimekirjast väljasolev tee maaüksus (lisa 3) 

1.58. Uusvada külas asuv teede nimekirjast väljasolev tee maaüksus (lisa 4) 

1.59. Kuksina külas asuv teede nimekirjast väljasolev tee maaüksus (lisa 5) 

 

2. Määrata munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste sihtotstarbeks trantspordimaa (007; 

L) 

 

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. 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees  
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr …. lisa 1 

Asendiplaan 

 

Meremäe vald, Obinitsa küla 

 

Pindala: ca 830 m2 

 
Mõõtkava: suvaline 

------- katastriüksuse piir 

.......... munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr …. lisa 2 

Asendiplaan 

Meremäe vald, Antkruva küla 

 

Pindala: ca 1644 m2 

 
Mõõtkava: suvaline 

------- katastriüksuse piir 

.......... munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr …. lisa 3 

Asendiplaan 

Meremäe vald, Veretinä küla 

 

Pindala: ca 3832 m2 

 
Mõõtkava: suvaline 

------- katastriüksuse piir 

.......... munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr …. lisa 4 

Asendiplaan 

 

Meremäe vald, Uusvada küla 

 

Pindala: ca 1709 m2 

 
Mõõtkava: suvaline 

------- katastriüksuse piir 

.......... munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr …. lisa 5 

Asendiplaan 

Meremäe vald, Kuksina küla 

 

Pindala: ca 2450 m2 

 
Mõõtkava: suvaline 

------- katastriüksuse piir 

.......... munitsipaalomandisse taotletav maa 
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Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Vallavara kasutusse andmine 
 

 

Meremäe Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 2 „Meremäe vallavara valitsemise kord” § 1 

lõike 5, § 13 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4, § 17 alusel, Meremäe Vallavolikogu otsustab:  

 

1. Anda avaliku enampakkumise korras kasutusse Meremäe vallas Meremäe külas asuv 

Külastuskeskuse maaüksus katastritunnusega 46001:001:0494. Haritava maa suurus on 0,64 

ha. Enampakkumise alghind 50 eurot/ha aastas. 

 

2. Vallavalitsusel korraldada enampakkumine käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud vallavara 

kasutusse andmiseks. 

 

3. Enampakkumise osalustasu ja tagatisraha ei ole. 

 

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. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 
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Meremäe Vallavolikogu 

25.05.2016 otsuse nr …. lisa 
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Meremäe          25. mai 2016 nr …. 

 

 

Laenu võtmine 

 

 

2016. aasta vallaeelarve investeeringute omaosalus kokku on 411 500 eurot. 

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

üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lõike 1 punkti 1, Meremäe Vallavolikogu 12.02.2016 

määruse nr 2 „Meremäe valla 2016. aasta eelarve“ alusel, lähtudes Meremäe Vallavolikogu 

09.10.2015 määrusega nr 18 kinnitatud Meremäe valla arengukavast ja eelarvestrateegiast 

2015-2020, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Võtta laenu 411 500 eurot valla investeeringute finantseerimiseks.  

 

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. 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Investeeringuprojektid 2016. 

 


