Lp volikogu liige
18.08.2016 nr 1-10/

Kutse
Meremäe Vallavolikogu istung toimub 24. augustil 2016. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.
Pakutav päevakord:
1. Vallavolikogu komisjoni esimeestele ja liikmetele hüvitise maksmine. M. Link
2. Meremäe Kooli informatsioon algavaks õppeaastaks. M. Järvelill, M. Link
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine.
Värska Vallavolikogu ettepanek. V. Kooser
4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine.
Vastselina Vallavolikogu ettepanek. M. Link
5. Informatsioon Taarka fondi moodustamisest. V. Kooser
6. Meremäe valla arengukava 2016-2021 esimene lugemine. M. Uibokand, I. Lehiste
7. Vallavanema informatsioon. R. Järvelill
8. Avaldused. Jooksvad küsimused.

Mihhail Link
Volikogu esimees
Lisa: Eelnõud lisadega
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Vallavolikogu komisjoni esimeestele
ja liikmetele hüvitise maksmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punkti 22 alusel,
volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulude, volikogu komisjonide tööst osavõtu kulude
hüvitamiseks Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Maksta volikogu komisjonide esimeestele hüvitist 20 eurot iga toimunud komisjoni
koosoleku ettevalmistamise ja komisjoni töös osalemise eest.
2. Maksta volikogu komisjonide liikmetele hüvitist 10 eurot igal komisjoni koosolekul
osalemise eest.
3. Otsuse punktides 1 ja 2 nimetatud komisjonide töös osalemise tasu makstakse kord
kvartalis koosoleku protokollide alusel.
4. Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 28.04.2010 otsus nr 25 „Vallavolikogu
komisjoni esimeestele ja liikmetele hüvitise maksmine“.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest, rakendatakse 01. jaanuarist 2016. a.
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.
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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 Arno Vares.
3. Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 22.06.2016 otsus nr 35 „Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega mittenõustumine“.
4. Otsus teha teatavaks Värska Vallavolikogule.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsus edastada Võru maavanemale, Põlva maavanemale ja Rahandusministeeriumile
kümne päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
7. 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 esitaja: Meremäe Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon
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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine
Vastseliina Vallavolikogu 29.06.2016 otsusega nr 1-1.2/46 „Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks“ tehti ettepanek
Meremäe Vallavolikogule, Misso Vallavolikogule ja Orava 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 Vastseliina Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
2. Volitada valla esindajateks ühinemisläbirääkimistel: volikogu esimees Mihhail Link,
vallavanem Rein Järvelill, volikogu liige Arno Vares.
3. Otsus teha teatavaks Vastseliina Vallavolikogule, Orava Vallavolikogule, Misso
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.
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Meremäe valla arengukava 2016-2021 esimene lugemine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 ja Meremäe valla
põhimääruse § 45 lõike 10 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Lõpetada Meremäe valla arengukava 2016-2021 esimene lugemine.
2. Avalikustada Meremäe valla arengukava 2016-2021 eelnõu Meremäe vallamajas, Meremäe
Raamatukogus, Obinitsa Raamatukogus ja veebilehel www.meremae.ee ja määrata selle
muutmise ettepanekute esitamise tähtajaks 12. september 2016. 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.

Mihhail Link
Volikogu esimees

