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Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 12. juulil 2017. a algusega kell 15:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Meremäe valla sundühendamise vaidlustamine. A. Vares. 

2. Meremäe vallavolikogu 2017. a valimisteks valimisringkonna moodustamine, piiride ja 

mandaatide arvu määramine, volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine. A. Vares. 

3. Valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine. A. Vares. 

4. Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamine. A. Vares 

5. Vallavara müük enampakkumise korras. A. Keir. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Eelnõud 8 lehel 

 

 

 

 

 



EELNÕU 06.07.2017 

 

 
 

 
 

Meremäe                 12. juuli 2017 nr … 

 

 

Meremäe valla sundühendamise vaidlustamine 

 

Tulenevalt halduskohtumenetluse seadustiku § 44 lõigetest 4 ja 5, kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse § 45 lõikest 5 ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse §-st 

7 ning arvestades Meremäe Vallavolikogu 26. aprilli 2017 otsust nr 15 „Arvamuse andmine 

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta“, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Esitada Tartu Halduskohtule kaebus Vabariigi Valitsuse määruse, millega ühendatakse 

Meremäe vald Mikitamäe valla, Värska valla ja nn Luhamaa nulgaga üheks vallaks ning 

muudetakse vastavalt haldusterritoriaalset korraldust ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a 

määrust nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“, tervikuna 

tühistamiseks. 

 

2. Esitada Riigikohtule taotlus algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus ning tunnistada 

Vabariigi Valitsuse määruse, millega ühendatakse Meremäe vald Mikitamäe valla, Värska 

valla ja nn Luhamaa nulgaga üheks vallaks ning muudetakse vastavalt haldusterritoriaalset 

korraldust ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrust nr 159 „Eesti territooriumi 

haldusüksuste nimistu kinnitamine“, põhiseaduse §-dega 154 ja 158 vastuolu tõttu tervikuna 

kehtetuks. 

 

3. Juhul, kui Meremäe valla asukohajärgne maavanem teeb sundühendamise teel moodustatud 

uues kohaliku omavalitsusüksuses haldusreformi seaduse § 12 lg 9 kohaselt valimistoimingud, 

esitada Tartu Halduskohtule kaebus maavanema korralduse, millega maavanem nimetatud 

valimistoimingud kinnitab, tervikuna tühistamiseks. Võimaluse korral taotleda kaebuse liitmist 

punktis 1 nimetatud kaebusega ühte menetlusse. 

 

4. Volitada AS-i Advokaadibüroo TGS Baltic esindama Meremäe Vallavolikogu 

halduskohtutes ja Riigikohtus punktides 1, 2 ja 3 nimetatud taotluste esitamisel ja 

läbivaatamisel kõikides menetlustoimingutes ning kõikides kohtutes. Selle ülesande täitmiseks 

on AS-il Advokaadibüroo TGS Baltic õigus volitada advokaadibüroo vandeadvokaate. 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

 



EELNÕU 06.07.2017 

 

 
 

 

Seletuskiri  

otsuse eelnõu „Meremäe valla sundühendamise vaidlustamine“ juurde 

 

Meremäe Vallavolikogu 26.04.17.a otsusega nr 15 „Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse 

määruse eelnõu kohta“ ei ole volikogu nõustunud Vabariigi Valitsuse sundliitmise 

ettepanekuga. Riigihaldusminister on kirjaga teatanud, et Meremäe vald kuulub sundliitmisele. 

Samas ei ole eelnõu koostamise ajal veel Vabariigi Valitsus edastanud Meremäe 

Vallavolikogule sundliitmise otsust. Meremäe Vallavolikogu on otsustanud moodustada 

Meremäe valla territooriumil 2017 a valimisteks valimisringkonna ning määranud mandaatide 

arvuks 11 volikogu liiget. 

 

Eelnõu esitaja: 

 

Arno Vares 

 

 



EELNÕU 06.07.2017 

 

 

 
 

 

 
 

Meremäe                 12. juuli 2017 nr … 

 

 

Meremäe vallavolikogu 2017. a valimisteks valimisringkonna moodustamine, piiride ja 

mandaatide arvu määramine, volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine 
 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 12 ja 13, kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lõike 1, § 8 lõigete 1 ja 5 alusel Meremäe 

Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Määrata Meremäe Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 11. 

 

2. Moodustada Meremäe vallavolikogu 2017. aasta valimisteks Meremäe valla territooriumil 

üks (1) valimisringkond. 

 

3. Punktis 1 nimetatud valimisringkonna piirid kattuvad Meremäe valla haldusterritooriumi 

piiridega. 

 

4. Punktis 1 nimetatud valimisringkonnas on 11 mandaati. 

 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

6. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades 

vaide Meremäe Vallavolikogule, haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtule (Kalevi tn 1, 50098 Tartu) halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Seletus 

Volikogu moodustab valla territooriumil ühe valimisringkonna. 

Volikogu otsuses valimisringkondade moodustamise kohta määratakse ringkondade 

numeratsioon, piirid ning mandaatide arv igas ringkonnas. Valimisringkonnad moodustatakse 

hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. 



EELNÕU 06.07.2017 

 

 

 
 

 

 

Meremäe                 12. juuli 2017 nr … 
 
 

Valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine 
 

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 13, kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimise seaduse 14 lõigete 4, 5,6 Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Moodustada Meremäe Vallavolikogu 2017. aasta valimisteks Meremäe valla 

valimiskomisjon. Valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär. 

 

2. Nimetada vallasekretär ettepanekul Meremäe Vallavolikogu 2017. aasta valimisteks valla 

valimiskomisjoni liikmeteks: 

2.1. Komisjoni liige ________ 

2.2. Komisjoni liige ________ 

2.3. Komisjoni asendusliige ________ 

 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades 

vaide Meremäe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtule (Kalevi tn 1, 50098 Tartu) halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras. 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EELNÕU 06.07.2017 

 

 

 
 

 

Seletuskiri 

„Valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine“ 

 

Meremäe vallavolikogu on otsustanud moodustada 2017 a volikogu valimisteks Meremäe valla 

haldusterritooriumil ühe valimisringkonna. Vabariigi Valitsuse sundliitmise ettepanekule on 

volikogu esitanud vastuväited. 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 14.  Valla ja linna valimiskomisjoni 

moodustamine 
 (1) Valla ja linna valimiskomisjonil on kuni seitse liiget. 

 (2) Valla ja linna valimiskomisjoni liikmed nimetatakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva. 

 (3) Valla ja linna valimiskomisjonide volitused kestavad kuni komisjoni uue koosseisu nimetamiseni. 

 (4) Valla ja linna valimiskomisjoni esimees on valla- või linnasekretär. Kui valla- või linnasekretäri 

äraoleku ajaks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 5 alusel määratud asendaja, 

täidab valla või linna valimiskomisjoni esimehe ülesandeid valla- või linnasekretäri asendaja. 
 (5) Valla ja linna valimiskomisjoni liikmed nimetab oma otsusega volikogu valla- või linnasekretäri 

ettepanekul. 
 (6) Volikogu nimetab valla- või linnasekretäri ettepanekul ka kuni kaks asendusliiget, kes asuvad 

komisjoni volituste ajal volikogu määratud järjekorras nende komisjoniliikmete asemele, kelle volitused 

on lõppenud. 
 

Eelnõu esitaja:  

Arno Vares 

  



EELNÕU 06.07.2017 

 

 

 
 

 
 

Meremäe                 12. juuli 2017 nr … 

 

 

Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamine 
 

 

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

seaduse § 5 lõigete 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 

  



EELNÕU 06.07.2017 

 

 

 
 

 
 

Meremäe                 12. juuli 2017 nr … 

 

 

Vallavara võõrandamine 

 

 

Meremäe Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 2 „Meremäe vallavara valitsemise kord“ § 27 

lõike 2 punkti 1, lõike 4, § 28 lõike 1, § 29 lõike 3 alusel, vara avalikuks otstarbeks ega valla 

valitsemiseks vajalikkuse puudumise tõttu, Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Vallavalitsusel viia läbi suuline enampakkumine Meremäe vallas Obinitsa külas Obinitsa 

õpetajate maja kinnistu (pindala 4816 m², katastritunnus 46001:001:0365,  kinnistu nr 
3048041) müügiks: 

1.1. alghind 3000 eurot; 

1.2. enampakkumise osavõtutasu 10 eurot; 

1.3. tagatisraha 10% vara enampakkumise alghinnast; 

1.4. ostja tasub kinnistu müügi vormistamise kulud (riigilõivu, notari tasud  jne). 

 

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 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees



 

 

 
 

Meremäe Vallavolikogu 

12.07.2017 otsuse nr …. lisa 

 

 

 

 

 

 

Maakond Võru maakond 

Omavalitsus Meremäe vald 

Asustusüksus Obinitsa küla 

Lähiaadress Obinitsa õpetajate maja 

Tunnus 46001:001:0365 

Registreerimise aeg 17.märts 2011. a. 

Muudatuse registreerimise aeg 
 

Sihtotstarve 1 Ühiskondlike ehitiste maa 100% 

Sihtotstarve 2 - 

Sihtotstarve 3 - 

Pindala 4816 m² 

s.h. ehitiste alune maa 238 m² 

Haritav maa 982 m² 

Looduslik rohumaa 1398 m² 

Metsamaa 
 

Õuemaa 1821 m² 

Muu maa 615 m² 

s.h. veealune maa 
 

Registriosa 3048041 

Kinnistuspiirkond / jaoskond Tartu Maakohtu Võru kinnistusjaoskond 


