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Kutse 

 

 

Meremäe Vallavolikogu istung toimub 30. augustil 2017. a algusega kell 15:00  

vallamaja saalis. 

 

Pakutav päevakord: 

 

1. Vallavanema informatsioon. A. Luts 

2. Meremäe Kooli informatsioon algavaks õppeaastaks. M. Järvelill 

3. Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve. I. Lillmaa 

4. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine. Ü. Herr, P. Kahusk 

5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Võrumaa 

Arenduskeskus. A. Vares 

6. Noored Setomaale toetusskeemis osalemine. Ü. Herr 

7. OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine. A. Vares 

8. Avaldused. Jooksvad küsimused. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

 

 

Lisa: Eelnõud 8 lehel ja lisad 7 faili 
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Meremäe valla 2017. 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 2017. 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 2017. a II lisaeelarve ja seletuskiri 
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Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 

 

Noorsootöö seaduse muutmisega alates 01.07.2017 loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse 

riigipoolseks täiendavaks toetamiseks, et huvitegevusele oleks juurdepääs suuremal hulgal 

noortel. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust 

ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Seadus näeb ette, et vallad ja linnad 

koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja 

huvitegevuses osalevate noorte arv, osalemise võimalused, kirjeldatakse kitsaskohad ja 

tegevused nende lahendamiseks, seejuures lahendamisel võetakse esmajoones arvesse 7–19-

aastaste noortega perede sotsiaal-majanduslikku olukorda, lasterikaste perede olukorda, nende 

noorte füüsilisi või psüühilisi erivajadusi ning regionaalsest paiknemisest tingitud huvihariduse 

ja huvitegevuse kättesaadavust, lähtutakse noorte vajadustest, tagatakse süsteemse ja 

juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-

täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondades ning tagatakse munitsipaal- ja eraõiguslike 

huvihariduse ning huvitegevuse pakkujate tegevuste sisust lähtuv võrdne kohtlemine. 

 

Meremäe Vallavalitsusele eraldatud täiendav huvihariduse ja tegevuse toetus 2017. aastaks on 

13 479 eurot. Eraldatud toetuse kasutamiseks septembrist 2017 on kohalikel omavalitsustel 

kohustus koostada tegevuskava perioodiks 01.09.2017-31.12.2018. Meremäe Vallavalitsus 

koostas tegevuskava koostöös Meremäe Kooli ja Meremäe Avatud Noortekeskusega. 

 

Noorsootöö seaduse § 151 lõike 4, § 152, § 191 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse 

nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite 

jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 11 lõigete 7 ja 8 alusel Meremäe Vallavolikogu 

otsustab: 

 

1. Kinnitada „Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018“. 

 

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 või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 

  Lisa: Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018. 
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Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete  

delegeerimine Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus      
 

 

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja nende ülesannete üleandmisega, 1. jaanuaril 2018. 

a jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 

alusel ning juhindudes 1. jaanuarist 2018. a jõustuva Vabariigi Valitsuse seaduse § 10512 lõikest 

2 ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse § 10 lõikest 1 ning kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse § 62 lõikest 1 Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Anda 1. jaanuarist 2018. a jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 61 lõikes 1 

nimetatud omavalitsusüksuste ühiselt täidetava ülesanne maakonna arengu kavandamise ja 

selle elluviimise suunamise ülesanne alates 1. jaanuarist 2018. a täitmiseks Sihtasutusele 

Võrumaa Arenduskeskus.  

 

2. Anda rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded alates 1. jaanuarist 2018. a 

täitmiseks Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus. 

 

3. Anda maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded alates 1. jaanuarist 2018. a 

täitmiseks Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus. 

 

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 või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Meremäe Vallavolikogu 

30.08.2017 otsuse nr … lisa 

 

Võru maakonnale 2018. aastaks eraldatav riigieelarveline toetus on 114 146 eurot. 

 

Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded on:  

 

1. Maakonna arendustegevuse suunamine (riigieelarveline toetus 88 737 €) 

 Maakonna arengu kavandamine ja suunamine (sh arengustrateegia koostamine, 

analüüsid, investeeringute toomine maakonda). 

 Maakondlik võrgustikutöö ja piirkonna turundamine (sh konkursid, üritused, 

kohaturundus, koostöökogud). 

 Maakondlik väliskoostöö (koostöö sõpruspiirkondadega, osalemine rahvusvaheliste 

koostööorganisatsioonide töös ja piiriülese koostöö projektides). 

 

Alus: 

 KOKS § 61 lg 1 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded, nende täitmise 

pädevus ja rahastamine 

(1) Omavalitsusüksuste ülesanne on ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle 

elluviimist. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ülesanne antakse kõigi maakonna kohaliku 

omavalitsuse üksuste otsustega täitmiseks kohaliku omavalitsuse üksuste maakondlikule või 

piirkondlikule liidule, koostöökokkuleppe alusel ühele kohaliku omavalitsuse üksusele või 

mõnele teisele kohaliku omavalitsuse üksuste käesoleva seaduse § 62 1. ja 2. lõikes nimetatud 

koostööorganile või omavalitsusüksuste või omavalitsusüksuste liidu asutatud 

mittetulundusühingule või sihtasutusele. Nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele 

ülesande täitmiseks volitamisel ei kohaldata halduskoostöö seadust. 

(3) Kui maakonna kohaliku omavalitsuse üksus ei ole otsustanud, millise koostööorgani kaudu 

käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ülesannet täita, täidab ülesannet koostööorgan, kelle 

kaudu on ülesande täitmist soovinud vähemalt kaks kolmandikku maakonna selliste kohaliku 

omavalitsuse üksuste volikogudest, mille elanike koguarv moodustab vähemalt kaks 

kolmandikku 

maakonna elanike koguarvust ning mille hulka peab kuuluma ka maakonnakeskuseks olev 

kohaliku omavalitsuse üksus. 

(4) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ülesande täitmist toetatakse riigieelarvest. 

(5) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ülesande täitmiseks toetuse eraldamise korra 

kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

(6) Käesoleva seaduse alusel moodustatud valla või linna ühise ametiasutuse (edaspidi 

ühisamet) ja valla või linna ühise ametiasutuse hallatava asutuse (edaspidi ühisasutus) kaudu 

kohaliku omavalitsuse ülesande täitmist loetakse ülesande täitmiseks ühisameti või -asutuse 

moodustanud kohaliku omavalitsuse üksuste poolt.”; 

 

2. Rahvatervise ja turvalisuse ülesanded (riigieelarveline toetus 18 304 €) 

 Maakonna või piirkonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine. 

 Rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine.  

 Võrgustikutöö maakonnas ja maakonna turvalisuse nõukogu töö koordineerimine. 
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Alus: 

 Rahvatervise seaduse § 10 lg 1 p 1-5. Kohaliku omavalitsuse üksuste ülesanded 

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühiselt täidetavad ülesanded on: 

 1) elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine; 

 2) maakonna või piirkonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning selles sisalduva teabega 

arvestamine maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamisel; 

 3) rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine ja tervist toetavate teenuste pakkumine 

maakonnas või piirkonnas vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete 

tervisemõjurite ohjamiseks; 

 4) riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas; 

 5) maakondlikul või piirkondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade 

juhtimiseks vajalike võrgustike loomine ja nende töö korraldamine. 

 

 Siseturvalisuse arengukava 2015-2020  

 

3. Kultuurivaldkonna ülesanded (riigieelarveline toetus 7 106 €)  

 

Alus:  

RaM lepingu projekt: 

Kultuurivaldkonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühiselt täidetavad ülesanded on:  

1) maakonna kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine ning maakondlike arengustrateegiate 

ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate kultuurivaldkonna kavade väljatöötamine, 

täiustamine ja elluviimine; 

2) üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondliku komisjoni töö korraldamine; 

3) koostöö korraldamine kohaliku omavalitsuse üksuste, erinevate kultuuriasutuste ning -

organisatsioonide, koolide ja teiste institutsioonidega; 

4) maakonna kultuurialase ühistegevuse koordineerimine ja korraldamine; 

5) maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja 

järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine; 

6) maakonna kultuurisituatsiooni analüüs ja arenguprotsessidele hinnangu andmine; 

7) kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, koolide ja teiste institutsioonide nõustamine 

kultuurivaldkonda kuuluvates küsimustes; 

8) kultuuriteabe kogumise korraldamine, analüüsimine, vahendamine ja levitamine 
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Noored Setomaale toetusskeemis osalemine 
 

Noored Setomaale toetusskeemi eesmärk on 21–40aastastele Setomaal elavatele noortele ja 

nende peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja 

tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ja 

aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse 

toetusskeemi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et 

tagada eluruumides paremad elutingimused. Toetusskeemi sihtpiirkonnad on Setomaa kohaliku 

omavalitsuse üksused Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vald. 

Toetusskeemi vahendid koosnevad riigi rahalisest panusest ja toetusskeemis osalevate kohaliku 

omavalitsuse üksuste rahalisest panusest. Toetus taotlejale on kuni 66,67% taotluse eelarve 

abikõlblikest kuludest ja taotleja rahaline panus on 33,33% või rohkem taotluse eelarve 

abikõlblikest kuludest. 

 

Eeltoodust ja riigihalduse ministri 19.05.2017 käskkirjast 58 „Noored Setomaale toetusskeemi 

tingimused ja kord 2017. aastal“ lähtuvalt Meremäe Vallavolikogu otsustab: 

 

1. Osaleda Noored Setomaale toetusskeemis. 

 

2. Noored Setomaale toetusskeemi rahastada 2018. a eelarvest summas 10 000 eurot. 

 

3. Määrata Meremäe vallas ühe projekti maksimaalseks toetuse summaks 3000 eurot, millest 

1500 eurot finantseerib Meremäe vald ja 1500 eurot finantseerib Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus (EAS). 

 

4. Vallavalitsusel teostada riigihalduse ministri 19.05.2017 käskkirjas 58 „Noored Setomaale 

toetusskeemi tingimused ja kord 2017. aastal“ sätestatud kohaliku omavalitsusüksuse 

toimingud. 

 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

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. 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees  
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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 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 või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 

 

 

 

Arno Vares 

Volikogu esimees 
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Meremäe Vallavolikogu 

 30.08.2017 otsuse nr …. lisa 

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.  


