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Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 22. juunil 2016. a algusega kell 14:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill 

2. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. I. Lehiste 

3. Jäätmehoidla maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala 

4. Transpordimaa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine. M. Kala 

5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste 

alustamiseks ettepaneku tegemine. M. Link 

6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine. 

Värska Vallavolikogu ettepanek. R. Järvelill 

7. Vallavalitsuse liikmete arvu ja  struktuuri kinnitamine. R. Järvelill 

8. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine. R. Järvelill 

9. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

  

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Eelnõud lisadega 11 lehel ja 2015. aasta majandusaasta aruanne, audiitori aruanne 
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2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõike 11 alusel, ära kuulanud revisjonikomisjoni 

aruande, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Kinnitada Meremäe valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne 

bilansimahuga 2 986 504,62 eurot, majandusaasta tulemiga -54 368,64 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 tingimustel ja korras. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: 2015. aasta majandusaasta aruanne  
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Jäätmehoidla 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 Vabariigi Valitsuselt munitsipaalomandisse Meremäe vallas Obinitsa külas asuv 

reformimata riigimaa vastavalt otsuse lisas olevale asendiplaanile (Lisa). 

 

2. Määrata maaüksuse sihtotstarbeks jäätmehoidla maa (008; J). 

 

3. 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. 

 

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 



EELNÕU 16.06.2016 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

22.06.2016 otsuse nr … Lisa 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla 

 

Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa 
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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 (Lisa). 

 

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

 

3. Otsuse peale võib esitada vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, mil 

oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse 

teatavakstegemisest. 

 

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 
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Meremäe Vallavolikogu 

22.06.2016 otsuse nr … Lisa 

 

ASENDIPLAAN 
 

Meremäe vald, Obinitsa küla 

 
Mõõtkava: suvaline 

 

------ katastriüksuse piir 

------ munitsipaalomandisse taotletav maa
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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste 

alustamiseks ettepaneku tegemine 

 

 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 4 ja § 9 lõike 1, kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 10 ja 37 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Teha ettepanek Misso, Vastseliina ja Orava Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse 

korralduse muutmine eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku 

omavalitsuse üksus. 

 

2. Moodustada Meremäe valla seisukohtade väljatöötamiseks ja ühinemisläbirääkimiste 

pidamiseks komisjon ning nimetada selle liikmeteks: 

2.1. Mihhail Link; 

2.2. Rein Järvelill; 

2.3. …………… 

 

3. Otsus teha teatavaks Misso, Vastseliina ja Orava Vallavolikogule, Võru maavanemale ja 

Rahandusministeeriumile. 

 

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

5. 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 
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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 Viivika Kooser. 

 

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 
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Meremäe Vallavolikogu otsuse eelnõu „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle 

läbirääkimiste alustamisega nõustumine“ 

  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikest 1 lähtuvalt on vähemalt ühel protsendil 

hääleõiguslikel vallaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul vallaelanikul õigus 

teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogu õigusaktide vastuvõtmiseks algatusi. Seega 

vähemalt 10 vallaelanikul on õigus algatuseks (kokku on Meremäe vallas 945 hääleõiguslikku 

valijat). § 32 lõige 2 sätestab, et algatus esitatakse vallavalitsusele vastava eelnõuna, millele 

lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui algatatud küsimus kuulub 

volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos 

omapoolse seisukohaga. 

Meremäe Vallavalitsusele on 09.06.2016 esitatud Meremäe Vallavolikogu otsuse eelnõu 

„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“ koos 

allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekirjaga (125 allkirjastajat).  

Meremäe Vallavalitsus toetab vallaelanike algatust Meremäe Vallavolikogu otsuse eelnõu 

„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine“. 
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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. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 
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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. Mihkel Kala, 

1.3. Ago Keir, 

1.4. Ille Lehiste, 

1.5. Katre Pinnär 

1.6. Maarja Uibokand. 

 

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. 

 

 

 

 

Mihhail Link 

Volikogu esimees 

 


