
 

 

 

 

Lp volikogu liige        

 

         17.02.2017 nr 1-10/ 

 

 

 

 

Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 22. veebruaril 2017. a algusega kell 14:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Võru politseijaoskonnalt ülevaade 2016. aasta kuritegevuse analüüsist. P. Piirmann 

2. Vallavanema informatsioon. A. Luts 

3. Umbusalduse avaldamine. A. Vares 

4. Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine. A. Luts 

5. Meremäe valla 2017. aasta eelarve teine lugemine. I. Lillmaa 

6. Meremäe valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine. I. Lillmaa 

7. Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate 

asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine. A. Vares 

8. Meremäe Hooldekodu hoolekogu koosseisu kinnitamine. A. Vares 

9. Hilana Taarka nimeline kultuuripreemia. E. Saluveer 

10. Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu arutelu. A. Vares 

11. Ettepaneku tegemine piiride muutmiseks. A. Vares 

12. Revisjonikomisjonile ülesannete andmine. R. Järvelill, M. Link 

13. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Eelnõud,  2017. aasta vallaeelarve projekt seletuskirjaga, riigihalduse minister Mihhail 

Korbi 15.02.2017 kiri 1.1.-10/01517 „Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine“, Meremäe 

taluseltsi esimehe Urmas Utsali järelepärimine 
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Umbusalduse avaldamine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 18, § 46 lõike 3 alusel, lähtudes 

Meremäe Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 “Meremäe valla põhimäärus” § 21 ning 

umbusaldushääletuse tulemusest, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Avaldada umbusaldust Meremäe Vallavolikogu esimehele Arno Varesele. 

 

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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Seletuskiri 

 

Arno Vares, Meremäe Vallavolikogu esimehena ja Koduvalla fraktsiooni liikmena on oma 

tegevuses ja volikogu töö korraldamisel ning otsuste vastuvõtmisel viidanud rahva tahtele ning 

kinnitanud, et Meremäe valla rahvas ei taha Mikitamäe, Värska, Meremäe ja osa Misso valla 

baasil moodustuvat omavalitsust. Tulenevalt eeltoodust, ei toetanud Arno Vares ka 

läbirääkimiste alustamist nimetatud valdadega vabatahtlikuks liitumiseks. Läbirääkimistest 

keeldumine on viinud Meremäe valla sundliidetavaks vallaks ning seeläbi kahjustanud tugevalt 

Meremäe valla elanike huve, jättes meid ilma vabatahtliku liitumisega kaasnevatest rahadest 

ning otsustusõigusest läbi rääkida tulevase valla korraldamise küsimustes. 

26.-29. jaanuaril toimunud rahvaküsitlus näitas, et Arno Vares on tegutsenud rahva tahte 

vastaselt. Volikogu esimees peab kindlasti oma tegevuses arvestama rahva enamuse soovidega, 

mistõttu leiame, et Arno Vares ei ole sobiv juhtima Meremäe vallavolikogu tööd ning avaldame 

volikogu esimees Arno Varesele umbusaldust. 

 

31.01.2017. a. 

Eelnõu algatajad: Rein Järvelill, Reet Allik, Viivika Kooser, Rein Tarros, Katrin Rahusoov 
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Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine 
 

Obinitsa Lasteaias tegutseb üks liitrühm, kus 01. veebruari 2017. a seisuga võimaldatakse 

hoidu ja antakse alusharidust 9 lapsele. Obinitsa Lasteaias käivate laste arv on oluliselt 

vähenenud. 

Meremäe valla arengukava 2016-2021 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 2016. aasta tööjõukulu oli 13 808 eurot, planeeritud palgatõusuga 2017. aastal kuluks 

direktori palgaks ja tööjõumaksudeks 12 kuu eest 14 450 eurot (31.08.2017 seisuga kulu 

10 838 eurot, sh koondamise 1 kuu töötasu). Ühine juhtimine muudab rahaliste vahendite 

kasutamise efektiivsemaks ning seob Meremäe valla haridussüsteemi ühtseks.  

 

2017. eelarveaastal on majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning 

õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus Obinitsa Lasteaial 632 eurot ja 

Meremäe Kooli lasteaia liitrühmal 362 eurot. 

 

Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamist on arutatud 2016. a ja 2017. a  

koosolekutel Meremäe Kooli hoolekogus, Obinitsa Lasteaia hoolekogus, korduvalt Meremäe 

Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis, toetatakse Meremäe Kooli ja Obinitsa Lasteaia 

ümberkorraldamist. 

 

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 31.08.2017. 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 
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maavanemat, Meremäe Kooli ja Obinitsa Lasteaeda, Obinitsa Lasteaia töötajaid, 

lapsevanemaid, Meremäe Kooli töötajaid, lapsevanemaid ja õpilasi ümberkorraldamise otsusest 

01. aprilliks 2017. a. 

 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

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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SELETUSKIRI  

Meremäe Vallavolikogu otsuse eelnõu „Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli 

ümberkorraldamine“  
 

Aluseks võttes varasemaid arutelusid Obinitsa Lasteaia hoolekogus, Meremäe Kooli 

hoolekogus, Meremäe Vallavolikogu istungitel (12.02.2016; 18.03.2016) ja  Meremäe 

Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis  (07.10.2015, 25.11.2015, 17.02.2016, 

04.05.2016, 07.12.2016, 01.02.2017), on otstarbekas Obinitsa Lasteaed ja Meremäe Kool viia 

ühise juhtimise alla. Ümberkorraldamise tulemusel jäävad lasteaiarühmad endistesse 

asukohtadesse (Obinitsa ja Meremäe), ümberkorraldused toimuvad juhtimise- ja personali osas.  

Ümberkorraldamisega saavutatakse eelkõige valla eelarveliste vahendite kokkuhoid ning samas 

täidetakse ka vallaelanike poolt heakskiidetud ja Meremäe Vallavolikogu poolt kinnitatud 

arengukava 2016-2021 (28.09.2016 määrus nr 7).   

 

Väljavõtted Meremäe valla arengukavast: 

Punkt 4. Haridus 

4.1 Alusharidus lg 1- Obinitsa lasteaia arengukava 2014-2019 näeb ette Obinitsa lasteaia ja 

Meremäe kooli juhtimise ühendamist. 

Punkt 12. Meremäe valla tegevuskava: 

Tegevus 26. Obinitsa ja Meremäe lasteaedade juhtimise ühildamine. 

 

Hetkeseisuga on Obinitsa lasteaia nimekirjas 9 last, lasteaia personali koosseisu kuulub 5 

töötajat: direktor, kaks õpetajat, õpetaja abi, logopeed – kokku 4,2 kohta.  

 

Obinitsa Lasteaia direktori 2016. aasta tööjõukulu oli 13 808 eurot. 2017. aasta eelarvesse on 

planeeritud direktori palgaks ja tööjõumaksudeks 12 kuu eest 14 450 eurot (31.08.2017 seisuga 

kulu 10 838 eurot, sh koondamise 1 kuu töötasu).  

 

2017. eelarveaastal on majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning 

õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus Obinitsa Lasteaial 632 eurot, 

Meremäe Kooli lasteaia liitrühmal 362 eurot. 

 

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus 

Koostaja Ülle Herr 

16.02.2017 
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2017. 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 “Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 11 alusel, läbi 

vaadanud laekunud muudatusettepanekud, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Viia 2017. aasta eelarveprojekti sisse teisel lugemisel tehtud parandused. 

 

2. Lõpetada 2017. 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 2017. aasta eelarve projekt ja seletuskiri 
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Meremäe valla 2017. 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 “Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise 

kord”, § 12 lõigete 1 ja 2, § 13 lõike 2 alusel. 

 

§ 1. Eelarve vastuvõtmine 

 

Võtta vastu Meremäe valla 2017. 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 2017. a. 

 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Meremäe valla 2017. a eelarve  
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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 1140,00 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 
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Kehtestada järgmised lasteaia direktori, õpetajate, õpetaja abi ja logopeedi 1,0 koha 

kuupalgamäärad: 

1) lasteaia direktor 900,00 eurot; 

2) lasteaia õpetaja 880,00 eurot; 

3) õpetaja abi 580,00 eurot; 

4) logopeed 940,00 eurot. 

 

§ 6. Obinitsa Muuseumi töötajate palgamäärad 

 

Kehtestada järgmised Obinitsa Muuseumi töötajate 1,0 koha kuupalgamäärad: 

1) juhataja/turismikorraldaja 779,00 eurot; 

2) muuseumi pedagoog 730,00 eurot; 

3) muuseumi varahoidja 730,00 eurot. 

 

§ 7. Meremäe Avatud Noortekeskuse töötaja palgamäär 

 

Kehtestada noorsootöötaja 1,0 koha kuupalgamääraks 740,00 eurot. 

 

§ 8. Raamatukogu töötajate palgamäärad 

 

Kehtestada raamatukogu juhataja 1,0 koha kuupalgamääraks 860,00 eurot. 

 

§ 9. Täiskasvanute huvialaasutused 

 

Kehtestada koorijuhi kuupalgamääraks 120,00 eurot (leping VÕS alusel). 

 

§ 10. Meremäe Hooldekodu töötajate palgamäärad 

 

Kehtestada hooldustöötaja palgamääraks 3,83 eurot/tund; 

1) lisatasu ööajal töötamise eest (kell 22:00–06:00) 25% tunnipalga määrast; 

2) juhataja lisatasu 157,00 eurot/kuus. 

 

§ 11. Rakendussätted 

 

(1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 12.02.2016 määrus nr 1 „Meremäe 

Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate 

palgamäärade kehtestamine“. 

 

(2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2017. a. 

 

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Meremäe Vallavolikogu 22.02.2017 määruse nr …. 

 „Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja  

vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine“ lisa 1 

Vallavolikogu 

Vallavalitsus 

Vallavanem 

Abivallavanem Maanõunik Sotsiaalnõunik Finantsnõunik Vallasekretär 

Koorijuht* 

Külakeskuse administraator 1,0  

Sotsiaaltöötaja 0,5 

Avahooldustöötaja 1,0 

Raamatupidaja 1,0 

Referent 1,0 

Obinitsa Muuseum  Meremäe Hooldekodu  Arhiivitöötaja-koristaja 0,5 

Juhataja/turismikorraldaja 1,0  juhataja 1,0   

Muuseumi pedagoog 0,5  hooldaja 4,0    

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 
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Meremäe Vallavolikogu 22.02.2017 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 

1,0 ametikoha 

kuupalgamäär 

(eurot) 

Vallavanem  

 

Asutuse juht (KOKSi 

alusel ametisse nimetatud)  

1 

 

1360,00 

 

Vallasekretär Juht 1 940,00 

Abivallavanem Nõunik  1 920,00 

Finantsnõunik Nõunik   1 920,00 

Sotsiaalnõunik Nõunik   1 920,00 

Maanõunik Nõunik   1 920,00 

Referent Vanemametnik   1 760,00 

Raamatupidaja Teenistuja 1 880,00 

Sotsiaaltöötaja Abiteenistuja 0,5 680,00 

Avahooldustöötaja Abiteenistuja 1 680,00 

Arhiivitöötaja-koristaja Abiteenistuja  0,5 680,00 

Obinitsa külakeskuse 

administraator 

Abiteenistuja 1,0 680,00 
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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 40 eurot (s.o tõus 3%-7%), hooldustöötaja tunnipalgamäär 3,60 eurot 

asendatakse tunnipalgamääraga 3,83 eurot (s.o tõus 6%). 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuris seoses hooldekodu laiendamisega hooldaja 

ametikohtade koosseis „3,5“ asendatakse ametikohtade koosseisuga „4,0“. 

 

 

Eelnõu esitaja Arno Vares 

 

  



EELNÕU 

 

 
 

 
 

Meremäe           22. veebruar 2017 nr … 

 

 

Meremäe Hooldekodu hoolekogu koosseisu kinnitamine 

 

 

Meremäe Hooldekodu hoolekogu on moodustatud Meremäe Vallavolikogu 10.10.2014 

otsusega nr 36 järgmises koosseisus: Iive lillmaa, Tiiu Mattis ja Reet Allik. Meremäe 

Vallavolikogu 06.02.2015 otsusega nr 10 Iive Lillmaa vabastatud hoolekogu liikme 

kohustustest ja kinnitatud hoolekogu liikmeks Ille Lehiste. Hooldekodu hoolekogu liikmed 

Ille Lehiste ja Tiiu Mattis soovivad loobuda hoolekogu tööst. 

 

Meremäe Vallavolikogu 28.09.2011 määruse nr 12 „Meremäe Hooldekodu põhimäärus“ § 3 

lõike 2, § 4 lõike 1 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Vabastada Ille Lehiste ja Tiiu Mattis Meremäe Hooldekodu hoolekogu liikme kohustusest. 

 

2. Kinnitada Meremäe Hooldekodu hoolekogu järgmises koosseisus: 

2.1. Reet Allik; 

2.2. Liile Koltsov; 

2.3. Maret Utsal. 

 

3. Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 10.10.2014 otsus nr 36 „Meremäe 

Hooldekodu hoolekogu koosseisu kinnitamine“ ja 06.02.2015 otsus nr 10 „Meremäe 

Hooldekodu hoolekogu koosseisu kinnitamine“. 

 

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 

 



EELNÕU 

 

 
 

 
Meremäe           22. veebruar 2017 nr … 

 

 

Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia andmise kord 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel. 

 

§ 1. Hilana Taarka nimeline kultuuripreemia 

 

(1) Hilana Taarka nimeline kultuuripreemia (edaspidi preemia) on tunnustus seto 

pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. 

 

(2)  Igal aastal antakse kolm preemiat:  

1) loovisikule (kirjanik, kunstnik, näitleja, lavastaja, muusik jne) või õpetajale, kes on 

õpetanud pärimuskultuuri lastele ja noortele; 

2) kollektiivile või ühingule; 

3) lapsele või noorele kuni vanuseni 26 eluaastat. 

 

(3) Iga viie aasta tagant antakse välja Hilana Taarka nimeline elutööpreemia seto 

pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest.  

 

§ 2. Preemia suurus ja andmise korraldus 

 

(1) Preemia annab välja Meremäe Vallavalitsus igal aastal Obinitsa muuseumi sünnipäeval.  

Laureaate tunnustatakse preemia ja valla tänukirjaga.  

 

(2) Preemia suurus on 300 eurot. 

 

(3) Hilana Taarka nimelise elutööpreemia suurus on 1000 eurot. 

 

(4) Omakultuuripreemia kandidaatide esitamise algatab Meremäe Vallavalitsus, kuulutades 

välja kandidaatide esitamise tähtaja valla kodulehel ja valla teistel infokandjatel. 

 

(5) Vallavanem moodustab komisjoni kõigi ettepanekute läbiarutamiseks, esitatud 

kandidaatide tööga tutvumiseks ja kandidaatide esitamiseks Meremäe Vallavalitsusele. 

Komisjoni liikmed on Meremäe Vallavalitsuse esindaja, Meremäe Vallavolikogu haridus- ja 

kultuurikomisjoni esindaja, Obinitsa Raamatukogu juhataja, Obinitsa Muuseumi esindaja, 

kirjanik Ilmar Vananurm.  Komisjoni võivad kuuluda ka teiste institutsioonide (loomeliidud, 

seltsid, ühendused jmt) esindajad ning üksikisikud.  
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(6) Omakultuuripreemia kandidaadi esitamiseks tuleb saata välja kuulutatud tähtajaks 

Meremäe Vallavalitsusele vabas vormis kirjalik ettepanek, kus on ära toodud kandidaadi nimi, 

kontaktandmed, seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö lühikirjeldus, kandidaadi esitaja nimi 

ja kontaktandmed. 

 

(7) Komisjoni liikmetel on õigus esitada omapoolsed kandidaadid suuliselt. Komisjon teeb 

valiku kõikide esitatud kandidaatide hulgast. 

 

(8) Preemiat võib ühele isikule anda mitmel korral. 

 

(9) Komisjon teeb oma otsuse põhjal ettepaneku Meremäe Vallavalitsusele. 

 

(10) Preemia andmise otsustab Meremäe Vallavalitsus. 

 

§ 3. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 
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SELETUSKIRI  

Meremäe Vallavolikogu määruse eelnõu „Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia 

andmise kord“  
 

Eelnõu eesmärk on väärtustada setu kultuuri ja lauluema Hilana Taarka kultuuripärandit ning 

aitab kaasa pärimuskultuuri edaspidisele jätkusuutlikule arendamise läbi preemia välja 

andmise igal aastal Obinitsa muuseumi sünnipäeval.  

 

Kirjanik ja setu lauluema Hilana Taarka järeltulija Ilmar Vananurm tegi ettepaneku arutamaks 

võimalikku Hilana Taarka fondi moodustamist ja asutamist Meremäe valda, fondi eesmärgiks 

oleks enam väärtustada setu kultuuripärandit ja lauluema Hilana Taarka rolli selles.  

 

Ettepanekut hakkas käsitlema Meremäe vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon. Fondi 

statuut ning Hilana Taarka nimelise fondi asutamise ettepanek oli eelinformatsioonina 

päevakorras 24.08.2016 volikogu istungil. 

 

24.08.2016 toimunud volikogu istungil otsustati anda Hilana Taarka nimelise fondi loomise ja 

statuudi loomise edasine ettevalmistamine ülesandeks kultuurijuhtimise teenust osutavale 

MTÜ Kokkuhoid esindajale Emeri Saluveerile, aga mitte kui eraldiseisva fondi asutamise 

korraldamisena, vaid pigem kui Meremäe valla preemia loomisena, ülesandeks seati 

valmistada ette vajalikud dokumendid. 

 

Analüüsides fondi asutamisega seotud juriidilisi ja finantsilisi küsimusi, võrreldes neid  

Meremäe valla iga-aastase preemiate kehtestamise ja väljaandmise korraga, samuti pärast 

suhtlemist erinevate osapooltega, jõudis Kokkuhoid MTÜ esindaja Emeri Saluveer 

järelduseni, et otstarbekam on hakata välja andma Hilana Taarka nimelist preemiat ja töötada 

välja selle preemia andmise kord. 

 

Meremäe vallavolikogu  haridus- ja kultuurikomisjon nõustus ettepanekuga komisjoni 

koosolekul 07.12.2016, kus otsustati esitada Hilana Taarka nimelise preemia kord eelnõuna 

vastu võtmiseks Meremäe vallavolikogu istungile. 

 

Kultuuripärandi väärtustamist Meremäe vallas reguleerib valla arengukava. Meremäe valla 

arengukava visioonis on öeldud, et turvaline elukeskkond, kaunis loodus ja elujõuline 

pärimuskultuur on inspiratsiooniks loomemajandusega tegelevatele inimestele. Preemia on 

üks vahenditest pakkumaks inspiratsiooni ja tunnustamaks pärimuskultuuri edasikandjaid 

vallas. 

 

Hilana Taarka nimelise preemiaga andmisega kaasneb iga-aastane kulu suurusega 1150 eurot, 

igal viiendal aastal 2410 eurot. 2017. aasta vallaeelarvesse on planeeritud Hilana Taarka 

preemia andmiseks 1150 eurot.  

 

Eelnõu esitaja Meremäe Vallavalitsus 

Koostaja Emeri Saluveer 

16.02.2017 
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Revisjonikomisjonile ülesande andmine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõigete 3 ja 4 alusel, lähtudes Meremäe 

Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 “Meremäe valla põhimäärus” § 26 lõikest 4 Meremäe 

Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Vallavolikogu revisjonikomisjonil viia ajavahemikul 1.-31. märts 2017 läbi vallavara 

sihipärase kasutamise kontroll. Kontrolli käigus selgitada: 

1.1. millistel alustel ja kui kaua on Mihhail Link kasutanud  Meremäe valla omandis olevat 

kinnisasja - Meremäe külas asuvat  Külastuskeskuse kinnistut (katastritunnus 

46001:001:0494); 

1.2. kas nimetatud kinnisasja kasutamine on olnud seaduslik või ebaseaduslik; 

1.3. millist kasu on saanud Mihhail Link nimetatud kinnistu kasutamisest; 

1.4. millist kahju on saanud Meremäe vald nimetatud kinnistu kasutamisest kolmandate 

isikute poolt. 

 

2. Lähtudes punktis 1 toodud kontrolli tulemustest teha revisjonikomisjonil ettepanekud 

võimalike kahjude sissenõudmiseks ning rikkumiste tuvastamisel teha avaldus politseile. 

 

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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Seletuskiri 

 

Meremäe vallavara valitsemise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/407122013058) kohaselt 

on vallavaraks Meremäe valla omandis olevad kinnisasi. Meremäe valla omandis on Meremäe 

külas Külastuskeskuse kinnistu (katastri tunnus 46001:001:0494), mida teadaolevalt kasutab 

käesoleval hetkel oma majandustegevuseks ja tulu saamiseks Meremäe vallavolikogu liige 

Mihhail Link. 

 

Meremäe vallavara valitsemise korra paragrahv 11 kohaselt antakse vallavara kolmandatele 

isikutele kasutusse enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras. 

Vallavara antakse teistele isikutele kasutusse kasutuslepinguga. Vallavara kasutusse andmise 

otsustab volikogu, kui kasutusse antakse kinnisasi. Teadaolevalt puudub Mihhail Lingil 

Külastuskeskuse kasutamise leping ning Meremäe vallavolikogu pole otsustanud nimetatud 

kinnistu kasutusse andmist kolmandatele isikutele. 

 

Mihhail Link on Meremäe vallavolikogu liige ja oli ka mõnda aega 2016. aastal volikogu 

esimees, samuti kuulub Mihhail Link volikogus enamust omava Koduvalla valimisliidu 

koosseisu. Ehk siis Mihhail Link on Korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiisik, kelle 

üheks ülesandeks on valla kinnisasjade kasutusse andmise otsustamine. 

 

Mihhail Link ametiisikuna on kasutanud ebaseaduslikult valla vara ja saanud selle 

kasutamisest tulu. Ametiisikuna (volikogu liikmena ja volikogu esimehena) on  Mihhail Lingi 

toiming seisnenud tegevusetuses või viivituses nimetatud kinnistu seaduslikus korras 

kasutusse andmises, mis on võimaldanud tal endal sellega tulu teenida.  

 

Tulenevalt eeltoodust tuleks välja selgitada kas on tegemist õigusrikkumisega ning võtta 

kasutusele meetmed vallavara kasutamise korrastamiseks ja korruptsiooniohtlike olukordade 

vältimiseks. 

 

 

 

31.01.2017. a. 

Rein Järvelill 

 


