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Meremäe               27. september 2017 nr … 

 

 

Meremäe valla 2017. aasta III 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 III 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 III lisaeelarve ja seletuskiri 
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Meremäe                 27. september nr …. 

 

 

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 

 27.09.2017 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.  
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Seletuskiri eelnõu juurde  
OÜ Meremäe Vesi põhikirja muutmine 
 
 
Mitmed Meremäe vallavolikogu liikmed on väljendanud avalikult mõtet, et Meremäe, Mikitamäe ja 

Värska kommunaalmajanduse ettevõtete ühendamise läbi on võimalik tagada teenuste kvaliteedi 

tõusu. 

Osaühing Meremäe Vesi juhatuse liikmena leian, et seoses Setomaa valla tekkega on see  igati mõistlik 

ja vajalik ning seetõttu soovisin saada eelnevalt Meremäe, Mikitamäe ja Värska kommunaalmajanduse 

ettevõtetest ülevaadet.  

13.09.2017 toimus Värskas  Mikitamäe, Värska ja Meremäe valla vallavanemate ja 

kommunaalettevõtete juhtide ühine nõupidamine teemal kuidas tulevikus edasi minna. 

Lühike kokkuvõte ettevõtetest on allpool: 

  Verska Calor Katel  Meremäe Vesi 

Asutamise aeg  05.12.1997 24.11.1997 28.03.2014 

Osakapital eur 16 000 5 750 2 500 

Ülekurss 56 846     

Müügitulu 2016 169253 12 694 109 236 

Sihtfinatseerimine (KIK) 116673     

Juhatuse liikme tasu 2016 11689 4 071 9 724 

Põhivarad +varad 1266919 367 941 29 887 

Kasum 73665 -22 970 5 112 

Juhatuse liikmete  arv  1 1 3 

 
Leian, tuginedes eelnevale, et osaühing Meremäe Vesi põhikirjas kajastatud juhatuse 3 liiget on  

kasumit ja käivet arvestades liialt ülepaisutatud, võrreldes Värska vallas tegutseva Verska Calor 

juhatuse liikmete arvuga. Värskas nõupidamisel juhatuse liikmete suuruse üle arutledes  jäigi peale 

seisukoht et liiga suur juhatuse liikmete arv  takistab ettevõtte operatiivset tegutsemist. 

Tulenevalt eelneval teen ettepaneku muuta osaühing Meremäe Vesi põhikirja punkti nii, et juhatus on  

edaspidi 1-liikmeline. Nimetatud taotletav muudatus on ka meiepoolne esimene samm ühise 

tegutsemise suunas. 

 
Lugupidamisega 
 
Ago Keir  
Meremäe Vallavalitsuse liige 
Meremäe Vesi juhatuse liige  
 
 


