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Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 28. juunil 2017. a algusega kell 15:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts 

2. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamine. A. Vares 

3. SA Võrumaa Arenduskeskus asutamine. A. Vares 

4. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. I. Lillmaa 

5. Meremäe valla 2017. aasta I lisaeelarve. I. Lillmaa 

6. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares 

7. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Eelnõud lisadega 

 

 

 

 

 



EELNÕU 22.06.2017 

 

 
 

 
 

Meremäe                 28. juuni 2017 nr … 

 

 

Mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus asutamine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25, § 35 lõike 4, 

mittetulundusühingute seaduse § 5 ning Meremäe valla põhimääruse § 53 lõike 3 alusel 

Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Osaleda mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamises. 

 

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

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. 

 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 



Meremäe Vallavolikogu 

28.06.2017 otsuse nr … lisa 

 

 
 

SELETUSKIRI 

mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskuse asutamises osalemise otsuse juurde 

 

1. Sissejuhatus  

Vastavalt ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 15 lõikele 1 on piirkondlik ühistranspordikeskus 

omavalitsusüksuste ja riigi asutatud äriühing või mittetulundusühing, kus riigil ja 

omavalitsusüksustel on enamusotsustusõigus. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et piirkondlikest 

iseärasustest ning ühistranspordi otstarbekama korraldamise vajadusest tulenevalt võivad 

omavalitsusüksused ja riik volitada piirkondlikku ühistranspordikeskust halduslepingu alusel 

täitma neile käesoleva seaduse §-dega 13 ja 14 pandud ülesandeid ning anda 

ühistranspordikeskusele nende ülesannete täitmiseks vajaliku raha ja muu vara.  

 

Alates 01.01.2018 ei ole maakonna avaliku liiniveo korraldamine enam ei Võru ega Põlva 

Maavalituse korraldada. Nii Võrumaa omavalitsuste esindajate kui ka mitmete Põlvamaa 

omavalitsuste esindajate arvamuse kohaselt peab maakonna ühistranspordi korraldamine jääma 

kohapeale, et tagada elanikele tõhus avalik ühistranspordi võrk. Selleks on Võru ja Põlva 

omavalitsusüksused, mõlemad maavalitsused ning Võrumaa Omavalitsuste Liit asunud ühiselt 

tegutsema eesmärgiga luua Kagu Ühistranspordikeskus (KÜTK).  

 

KÜTK eesmärgiks on ühistranspordi, sh õpilaste veo, korraldamine, ühine majandamine ja selle 

tegevusest tulenevate liikmete ühiste huvide esindamine.  KÜTK tegevus peab tagama tema 

liikmete poolt ettenähtud tegevuspiirkonnas, selle territooriumi haldusjaotusest sõltumata, 

soodsama ja tõhusama ühistranspordi, mille aluseks on ühtne liinivõrk, kooskõlastatud 

sõiduplaanid ning juurutatud ühtne piletisüsteem.  

 

2. Ühistranspordikeskuse loomise vajadus  

Praegu korraldab Võru maakonna ühistransporti Võru Maavalitsus ja Põlva maakonna 

ühistransporti Põlva Maavalitsus. Maanteeameti eestvedamisel on välja pakutud plaan, et 

maakondade avaliku liiniveo korraldamine peaks pärast maavalitsuste likvideerimist hakkama 

toimuma neljas Eesti piirkonnas, kus asuvad toimivad ühistranspordikeskused. Need keskused 

asuvad Pärnus, Tallinnas, Jõgeval ja Paides.  

 

Mitmete arutelude tulemusena on jõutud seisukohale, et eesmärgiga tagada Võru- ja Põlvamaa 

elanikele tõhus avalik ühistranspordi võrk, peab eelnimetatud maakondade ühistranspordi 

korraldamine jääma kohapeale.  

 

3. MTÜ liikmed ja juhtimine  

KÜTK hakkab olema mittetulundusühing ehk eraõiguslik juriidiline isik, mille asutamislepingu 

sõlmivad ning põhikirja kinnitavad MTÜ KÜTK asutajad.  

 

Mittetulundusühingut juhitakse juhatuse ja üldkoosoleku kaudu, mis koosneb KÜTK-i 

liikmeteks olevate omavalitsusüksuste ja Võru ning Põlva Maavalitsuste esindajatest. 

Üldkoosoleku asukohaks on määratud põhikirja projekti kohaselt Võru linn.  

 

KÜTK-i tööd hakkab juhtima juhataja. Mittetulundusühingute seaduse § 6 lg 2 p 4 kohaselt tuleb 

asutamislepingus märkida  juhatuse liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad.  Kuna KÜTK-i 

asutamise üks põhimõte on säilitada ühistranspordi korraldamise alal piirkonnas olemasolev 
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kompetents, siis on MTÜ KÜTK asutamislepingu projektis nimetatud KÜTK-i juhatajana senine 

Põlva Maavalituse ühistranspordi peaspetsialisti Sander Saar. 

 

4. Ühistranspordikeskuse töötajad ja tegevus  

KÜTK-i on ette nähtud kolm töökohta – juhataja, spetsialist,  2 kontrolöri (0,5 ametikohta).  

KÜTK-i (v.a. üldkoosolek) asukoht on põhikirja projekti kohaselt Põlva linn.  

 

Ühistranspordikeskuse igapäevaseks tööks hakkab peamiselt olema:  

1. Liiniveo korraldamine Võru- ja Põlvamaa sõitjateveol. 

2. Liiniveo korraldamine maakondi ühendaval kaugliiniveol, mida toetatakse riigi- või 

omavalitsusüksuste eelarvetest. 

3. Ühistranspordi arengu suunamine ja koordineerimine ning asjaomaste arengukavade 

väljatöötamine ja elluviimine. 

4. Elanike liikumisvajaduse uuringute korraldamine. 

5. Üleriigilise võrguga seotud ühistranspordi liinivõrgu väljatöötamisel osalemine. 

6. Ühistranspordi taristu objektide planeerimises, rajamises, korrashoiu ja kasutamise 

korraldamises osalemine. 

7. Vedajatele liinilubade väljastamine ja sõiduplaanide kinnitamine. 

8. Vedajatega avaliku teenindamise lepingute sõlmimine ning avalike konkursside 

korraldamine vedajate valimiseks avalikule liiniveole. 

9. Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo rahastamise korraldamine 

riigieelarvest, valla- ja linnavolikogude otsuste alusel nende eelarvetest, ettevõtjate 

sihteraldistest ning muudest tuluallikatest. 

10. Ettepanekute väljatöötamine avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifi või sõidupiletihinna 

kehtestamiseks. 

11. Sõiduplaanide koostamise nõuete ja ühistranspordi teenindustaseme normide 

väljatöötamine. 

12. Koos vedajatega teenindustaseme normide järgimise, vajaliku teabe olemasolu 

peatuskohtades ja sõidupiletite müügikorralduse tagamine. 

13. Järelevalve korraldamine enda poolt sõlmitud avaliku teenindamise lepingute, enda poolt 

antud liinilubade, maakonda läbivate kaugliinide teenindamise, vastava volituse 

olemasolul taksode ja ka muude lepingute täitmise üle. 

14. Riiklikusse ühistranspordiregistrisse ja majandustegevuse registrisse andmete esitamine. 

15. Pileti-, kassa-, info- ja kontrollsüsteemide haldamine ja arendamine, vastavate hangete 

läbiviimine ja lepingute sõlmimine. 

16. Ühistranspordi taristu objektide opereerimine ja nende hooldamise korraldamine ja 

järelevalve vastavalt lepingutele. 

 

5. Ühistranspordikeskuse rahastamine  

KÜTK-i  halduskulud kaetakse liikmemaksudest ja Eesti Vabariigi poolt makstavast toetusest. 

Ühingu liikmemaksude ja eelpoolnimetatud toetusega katmata osa tasutakse täiendavalt liikmete 

poolt. KÜTK asutamiskulud kaetakse Eesti Vabariigi poolt. Liikmemaksude suuruseks on 

asutamislepingu punktis 6 ette nähtud 2018. aastaks 200 (kakssada) eurot.  KÜTK põhikirja 

punkti 8 kohaselt kinnitab ühingu iga-aastase liikmemaksu suuruse üldkoosolek. 2018. aasta 

liikmemaks on arvestatud vajaduse põhjal tagada organisatsioonile tegevuseks vajalik rahaliste 

vahendite reserv. Muud prognoositavad kulud katab suures osas riigipoolne toetus (2,3 senti 

liinikilomeetri kohta). 
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KÜTK 2018 aasta arvestuslik halduseelarve 

 

Kagu ÜTK arvestuslik halduseelarve 

  

Kulu 

aastas 

Sisseostetav 

teenus 

Palgafond 67 920   

Õigus   3 900 

Raamatupidamine   2 500 

IT   1 900 

Transpordikulud 6 200   

Bürootarbed 1 500   

Ruumide rent 2 500   

Lähetus 500   

Piletimüügisüsteem 150   

Teavitus 400   

Koolitus 600   

Inventar 500   

Muud kulud  1 400   

Sideteenused 1 400   

Esindus ja vastuvõtt (koosolekud) 1 000   

Reserv 1 198   

KULU KOKKU 93 568 

 

Kagu ÜTK arvestuslik tulu 2018 

  Osakaal Summa; EUR 

Liikmemaks 200 €/KOV 1 600 

Riigipoolne toetus 0,023€/km 91 968 

TULU KOKKU   93 568 

 

6. Linna- ja vallavolikogu otsus MTÜ KÜTK asutamisel osalemise kohta 

Kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 25 ja § 35 lg 4 alusel otsustavad volikogud 

mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskuse osalemise, võttes aluseks  moodustatava 

mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskuse asutamislepingu ja põhikirja projekti. 

Põhikiri kinnitatakse asutajate poolt asutamislepingu lisana. 

 

7. Edasised toimingud 

Kui omavalitsusüksuste volikogud on otsustanud mittetulundusühingu asutamisel osalemise 

ning omavalitsusjuhid on allkirjastanud ühiste kavatsuste kokkulepe ühistranspordi ühtse 

korraldamise kohta Võru- ja Põlvamaal, taotleb Võru Maavalitsus Vabariigi Valitsuselt volitusi 

MTÜ KÜTK asutamiseks. Vabariigi Valitsuse korralduse alusel ja Rahandusministeeriumi 

volitusel määratakse Võru Maavalitsus teostama riigi liikmeõigusi.  

 

Seejärel on võimalik kooskõlastada MTÜ KÜTK asutamisdokumentatsioon. MTÜ-s KÜTK 

osalemise korral tuleb vastavalt KOKS § 35 lõikele 4 linna- või vallavalitsusel nimetada isik, 

kes teostab liikmeõigusi. Asutamiskoosolek toimub eelduslikult septembris 2017. Oktoobris ja 
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novembris 2017 komplekteeritakse KÜTK-i personal, valmistatakse ette lepingud, koostatakse 

ja kinnitatakse eelarve. KÜTK alustab tegevust 1. jaanuaril 2018. 
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Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamine 
 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25, § 35 lõike 4, sihtasutuste 

seaduse § 5 lõigetete 1 ja 2 ning Meremäe valla põhimääruse § 53 lõike 3 alusel Meremäe 

Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Osaleda sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi sihtasutus) asutamises. 

 

2. Sihtasutuse asutamisel anda Meremäe Vallavalitsusel sihtasutusele üle rahalise 

sissemaksena 50 eurot. 

 

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 halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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2016. 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 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne bilansimahuga 

2 872 084,62 eurot, majandusaasta tulemiga -107 178,05 eurot.   

 

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

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. 

 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: 2016. aasta majandusaasta aruanne  
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Meremäe valla 2017. aasta I 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 2017. aasta I 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 2017. a I lisaeelarve ja seletuskiri 
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OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24, § 35 lõike 3, äriseadustiku § 

139 ja § 168 lõike 1 punkti 1 alusel Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Muuta Meremäe Vallavolikogu 14.03.2014. a otsusega nr 12  kinnitatud OÜ Meremäe Vesi 

põhikirja punkti 3.1. ning sõnastada järgmiselt: 

„3.1. Osaühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (1) liikmest. 

 

2. Kinnitada OÜ Meremäe Vesi põhikirja uus redaktsioon vastavalt käesoleva otsuse lisale. 

 

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 halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees
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OÜ MEREMÄE VESI     

PÕHIKIRI  

 

1. ÜLDANDMED 

1.1. Osaühingu ärinimi on  OÜ Meremäe Vesi, edaspidi  Osaühing.  

1.2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, Meremäe vald, Meremäe küla, 65302.  

1.3. Osaühingu osakapitali suurus on kaks tuhat viissada (2500,00) eurot. 

1.4. Osaühingu osade eest makstakse asutamisel rahalise sissemaksena. 

1.5. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta (01.jaanuarist kuni 31.detsembrini). 

1.6. Osaühing on asutatud määramata ajaks. 

1.7. Osaühing on asutatud, et osutada teenuseid ja müüa kaupu peamiselt Meremäe valla 

territooriumil ja Meremäe vallale. 

 

2. OSAKAPITAL JA OSAD 

2.1.Osaühingu miinimumkapital on kaks tuhat viissada (2500,00) eurot ja osaühingu  kapitali 

võib hiljem suurendada nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega.  

2.2. Osa eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse 

väärtust hindab tunnustatud eksperdi olemasolul juhatuse poolt määratud ekspert ning muudel 

juhtudel juhatus ning seaduses ettenähtud juhtudel kontrollib audiitor.  

2.3. Osa väikseim nimiväärtus on 100 (ükssada) eurot.  

2.4. Osa iga 100 (ükssada) eurot annab osanikele ühe (1)  hääle.  

2.5. Osaühingu osanikeks võivad olla Eesti Vabariigi juriidilised isikud ja teovõimelised 

füüsilised isikud.  

2.6. Osaühingu osa võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse 

kolmandale isikule. 

2.7. Osaühingu osa ei või pantida. 

2.8. Osaühingul on reservkapital, mille suurus on 10% osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse 

saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal vähemalt 20% puhaskasumist.  

 

3. OSAÜHINGU JUHTIMINE 

3.1. Osaühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (1) liikmest. 

3.2. Juhatuse esindusõigus ei ole piiratud ning iga juhatuse liige võib osaühingut esindada kõigis 

õigustoimingutes. 

3.3. Osaühingu juhatus seab sisse osaühingu asjaajamise ja raamatupidamise ja lahendab kõik 

muud operatiivse juhtimisega seotud küsimused.  

3.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega 

esindatud häältest. 

3.5. Osanike koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks kui selle poolt hääletatakse ühehäälselt. 

3.6. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku 

§ 173 sätestatud viisil. 

3.7. Vähemalt  üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike 

koosolekut. 

3.8. Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või 

kohtulahendiga ei ole määratud teisiti. 

3.9. Osaühingul ei ole nõukogu. 

 

4. LÕPPSÄTTED 

Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses 

sätestatud korras.  


