Lp volikogu liige
22.09.2016 nr 1-10/

Kutse
Meremäe Vallavolikogu istung toimub 28. septembril 2016. a algusega kell 15:00
vallamaja saalis.
Pakutav päevakord:
1. Abivallavanema informatsioon. M. Uibokand
2. Marinova uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine. M. Kala, A. Saarnits, U. Tuuling
3. Meremäe vallavanema valimine. A. Vares
4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine
läbirääkimiste alustamiseks. M. Uibokand
5. Meremäe valla 2016. aasta II lisaeelarve. I. Lehiste
6. „Meremäe valla arengukava 2016-2021“ kinnitamine. M. Uibokand ja I. Lehiste
7. Hüvituse maksmine. A. Vares
8. Abivallavanemale vallavanema ülesannete täitmise eest tasu maksmine. A. Vares
9. Võru Linnavalitsuse ühishankes osalemine „Hulkuvate loomadega läbiviidavad toimingud
2017-2019". A. Keir
10. EST-LAT programmi projektis osalemine. M. Uibokand
11. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine. M. Kala
12. Avaldused. Jooksvad küsimused.
Arno Vares
Volikogu esimees
Lisa: Eelnõud, Meremäe valla arengukava 2016-2021, 2016. aasta II lisaeelarve, Marinova
uuringuloa taotlus, EST-LAT programmi projekti eelarve
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Arvamuse andmine Marinova III uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu
kohta
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon saatis Meremäe Vallavalitsusele 19.08.2016. a
kirja nr 12-2/16/6058-3 „Arvamuse küsimine Marinova III uuringuruumi uuringuloa taotluse
ja otsuse eelnõu kohta“.
Askersund Trading OÜ (registrikood 10414518) on esitanud Keskkonnaametile taotluse
geoloogilise uuringu loa saamiseks Marinova III uuringuruumis. Taotletav uuringruum asub
Võru maakonnas Meremäe vallas Marinova külas katastriüksusel Marinova (kinnistusraamatu
registriosa number 50541, katastritunnus 46002:003:0700, maatulundusmaa 100%, pindala
4,53 ha) ja katastriüksusel Mereääre (kinnistusraamatu registriosa numbriga 1971541,
katastritunnus 46002:003:0184, maatulundusmaa 100%, pindala 24,94 ha ). Marinova
kinnistu ja Mereääre kinnistu kuuluvad Askersund Trading OÜ omandisse.
Kavandatava uuringu eesmärgiks on selgitada taotletava Marinova III uuringuruumi piires
paikneva dolokivi varu mahtu. Marinova III uuringuruumis asuva dolokivi uurimine ja
arvelevõtmine aktiivse tarbevaruna loob pikas perspektiivis võimaluse kaevandamistegevuse
jätkamiseks ja materjali kasutamiseks. Lisaks soovib maaomanik Askersund Trading OÜ
firmale kuuluvat maad maavarade hindamisega täiendavalt väärtustada.
Uuringuruumi teenindusala pindala on 26,64 ha. Uurimissügavus on 18 m, puuraukude arv
10. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat.
Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle hiljemalt antakse
maavara kaevandamise luba ning geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki õiguspärast ootust
kaevandamisloa saamiseks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, maapõueseaduse § 14 lõike 2 alusel
ja tutvunud Askersund Trading OÜ poolt koostatud geoloogilise uuringu loa taotlusega,
Meremäe Vallavolikogu otsustab:
1. Toetada / Mitte toetada Askersund Trading OÜ-le (registrikood 10414518) geoloogilise
uuringuloa andmist.
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Mitte toetamise põhjendus: ………………………………………………………………
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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.

Arno Vares
Volikogu esimees
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Vallavanema valimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 15, häältelugemiskomisjoni
28.09.2016 protokolli alusel, arvestades salajase hääletuse tulemusi, Meremäe Vallavolikogu
otsustab:
1. Lugeda valituks Meremäe vallavanemaks ………………….
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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.

Arno Vares
Volikogu esimees
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Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine
ning ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks
Meremäe Vallavolikogu 22.06.2016 otsusega nr 34 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine“ tehti ettepanek
Misso, Vastseliina ja Orava Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse
muutmine eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku
omavalitsuse üksus.
Orava Vallavolikogu võttis 09.08.2016 vastu otsuse nr 45 „Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine“. Orava Vallavolikogu
keeldus Meremäe Vallavolikogu 22.06.2016 otsusega nr 34 tehtud ettepanekust.
Vastseliina Vallavolikogu 31.08.2016 otsusega „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimiste alustamisest keeldumine“ keelduti Meremäe Vallavolikogu 22.06.2016. a
otsusega nr 23 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja
ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine“ tehtud ettepanekust.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõikest 5 lähtuvalt, kui mõni asjaomane volikogu
ei nõustu haldusterritoriaalse korralduse muutmisega, lõpetatakse selle valla või linna osas
vastav menetlus.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 5 alusel arvestatakse haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamisel ajaloolist põhjendatust, mõju elanike elutingimustele,
elanike ühtekuuluvustunnet, mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile, mõju
haldussuutlikkusele, mõju demograafilisele situatsioonile, mõju transpordi ja
kommunikatsiooni korraldusele, mõju ettevõtluskeskkonnale, mõju hariduslikule olukorrale,
omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimist.
Meremäe vald, Mikitamäe vald, Misso vald ja Värska vald on teinud pikaajalist koostööd ja
omavad ühtset identiteeti.
Eeltoodut arvesse võttes ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõigete 4, 41, 5 ja § 9
lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10 alusel Meremäe
Vallavolikogu otsustab:
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1. Teha ettepanek Mikitamäe Vallavolikogule, Misso Vallavolikogule ja Värska
Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada
mitme omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.
2. Nimetada Meremäe valla esindajateks ühinemisläbirääkimistel: volikogu esimees Arno
Vares, volikogu liige Rein Järvelill, volikogu liige ………………...
3. Otsus teha teatavaks Mikitamäe Vallavolikogule, Misso Vallavolikogule ja Värska
Vallavolikogule, Võru maavanemale, Põlva 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.

Arno Vares
Volikogu esimees
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Meremäe valla 2016. aasta II 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 2016. aasta II 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 2016. a II lisaeelarve ja seletuskiri
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Meremäe valla arengukava 2016-2021
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, §
372 lõike 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 alusel.
§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine
Kinnitada „Meremäe valla arengukava 2016-2021“ (lisa).
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees
Lisa: „Meremäe valla arengukava 2016-2021“
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Hüvituse maksmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel Meremäe
Vallavolikogu otsustab:
1. Maksta Rein Järvelillele Meremäe vallavanema ametist lahkumisega seoses hüvitust
vallavanema ametikoha ühe kuupalgamäära suuruses summas.
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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Abivallavanemale vallavanema ülesannete täitmise eest tasu maksmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel, lähtuvalt avaliku
teenistuse seaduse § 57 lõikest 4 ja vallavanema ametikoha kuupalgamäärast, Meremäe
Vallavolikogu otsustab:
1. Maksta abivallavanem Maarja Uibokandile 22.08.-28.09.2016 vallavanema ülesannete
täitmise eest lisatasu 650 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
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Hankes osalemine
Võru Linnavalitsus tegi 16.06.2016 kirjaga nr 16-1271-VLV/1 ja 22.08.2016 nr 16-1271VLV/34 ettepaneku loomade varjupaiga (Varjupaikade MTÜ) haldamiseks korraldada
ühishange omavalitsuste koostöös. Omavalitsuse püsitasu oleks esialgsete arvestuste kohaselt
aastas 0,76 eurot x elanike arv, millele lisandub looma vastuvõtutasu ja hoiutasu, transport.
Nimetatud püsitasu ületab Meremäe valla eelarves hulkuvatele loomadele planeeritud
vahendid.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidest 8 ja 362 lähtuvalt Meremäe
Vallavolikogu otsustab:
1. Mitte osaleda Võru Linnavalitsuse ühishankes „Hulkuvate loomadega läbiviidavad
toimingud 2017-2019".
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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EST-LAT programmi projektis osalemine
Meremäe valla osalemisel projektis „Development and Promotion of Small Ethno-Cultural
Regions as Tourism Destinations - “UNESCO-tourism” renoveeritakse Luikjärve talu
elumaja, korraldataks kaks Seto kultuuri tutvustavat sündmust ja koolitusi. Meremäe valla
osalus projektis on 49 086 eurot, millest omaosalus 7 362,90 eurot.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 8 lähtuvalt Meremäe
Vallavolikogu otsustab:
1. Osaleda EST-LAT programmi projektis Development and Promotion of Small EthnoCultural Regions as Tourism Destinations - “UNESCO-tourism”.
2. Vallavanemal allkirjastada garantiikiri „Co-financing statement Estonia-Latvia programme
2014-2020“ summas 7 362,90 eurot.
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
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Detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Vardo Valli esitas 05.12.2015. a ettepaneku detailplaneeringu algatamiseks Väiko-Härmä
külas Härmapõllu maaüksusel (katastritunnus 46002:001:0135). Detailplaneeringuga sooviti
välja selgitada võimalused elamu, abihoonete ja talli ehitamiseks ning lokaalse
kanalisatsiooni, puurkaevu ja maakütte rajamiseks. Detailplaneering algatati Meremäe
Vallavolikogu 13.03.2015 otsusega nr 16 „Detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju
strateegilise hindamise ja Natura 2000 hindamise algatamata jätmine Väiko-Härmä külas
Härmapõllu maaüksusel“.
19.09.2016. a esitas Vardo Valli avalduse 7-10/1566 lõpetada detailplaneeringu koostamise
menetlus.
Tulenevalt eeltoodust, planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 alusel Meremäe
Vallavolikogu otsustab:
1. Lõpetada detailplaneeringu koostamise menetlus Väiko-Härmä külas Härmapõllu
maaüksusel.
2. Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 13.03.2015 otsus nr 16 „Detailplaneeringu
algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja Natura 2000 hindamise algatamata
jätmine Väiko-Härmä külas Härmapõllu maaüksusel“.
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 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Arno Vares
Volikogu esimees

