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MEREMAE   AJALEHT

Võru maavalitsus viib jaanuari lõpus läbi 
rahvaküsitluse Meremäe valla elanike 
arvamuse väljaselgitamiseks Setomaa valla 
moodustamise osas. Küsitluse tulemused 
on haldusreformi edasise käigu osas olulise 
tähtsusega.

Küsitluslehel küsitakse: „Kas toetate Meremäe, Mikitamäe 
ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist 
Setomaa vallaks?“. Vastata saab kas „jah“ või „ei“.

Meremäe vallas asuvad küsitluspunktid Meremäe val-
lamajas ja Obinitsa külakeskuses. Küsitluspunk-
tid on avatud 26.-29. jaanuaril kell 10.00-
18.00. Küsitlusel saavad osaleda vähemalt 
16 aasta vanused inimesed, kes elavad 
rahvastikuregistri andmetel püsivalt Me-
remäe vallas.

Rahvaküsitlus 
Setomaa 
valla teemal

Meremäe vallamaja küsitluspunkti alla 
kuuluvad järgmised külad: Hilläkeste, Hol-
di, Jõksi, Kalatsova, Kangavitsa, Kasakova, 
Kastamara, Keerba, Kiislova, Kitsõ, Kuigõ, 
Kuksina, Lepä, Lutja, Marinova, Miikse, Me-
rekülä, Meremäe, Olehkova, Ostrova, Paklova, 
Palandõ, Palo, Paloveere, Pelsi, Pliia, Poksa, 
Puista, Raotu, Ruutsi, Serga, Sirgova, Sulbi, Te-
pia, Teterüva, Tiirhanna, Tiklasõ, Tobro-
va, Treiali, Tsergondõ, Tsirgu, Tuulova, 
Ulaskova, Uusvada, Väiko-Härmä, Väi-
ko-Serga, Vaaksaarõ, Vinski, Viro.

 Hääletada saab ka elektrooniliselt maa-
valitsuse veebilehel. Kui isiku tervislik 
seisund või mõni muu põhjus takistavad 
hääletamist, saab küsitluslehe täita kodus. 
Selleks tuleb taotlus esitada hiljemalt 29. 
jaanuariks telefonil 786 8301.

 

Lisainformatsioon telefonil 502 5936

Obinitsa külakeskuse küsitlus-
punkti alla kuuluvad järgmised kü-
lad: Ala-Tsumba, Antkruva, Erma-
kova, Härmä, Helbi, Hilana, Ignasõ, 

Jaanimäe, Juusa, Karamsi-
na, Kiiova, Kiksova, Klist-

na, Korski, Kõõru, Küllätüvä, 
Kusnetsova, Lindsi, Maaslo-
va, Martsina, Masluva, Mel-
so, Miku, Navikõ, Obinitsa, 

Polovina, Rokina, Seretsüvä, 
Tääglova, Talka, Tedre, Tes-
sova, Triginä, Tsumba, Tup-

lova, Vasla, Veretinä ja Võm-
morski.

Kohaliku omavalitsuse rahas-
tus tuleb umbes 90% riigilt otse 
üksikisiku tulumaksu laekumi-
se, maamaksu, tasandus- ja 
toetusfondi kaudu. Ainult 10% 
sõltuvalt aastast on oma teeni-
tud tulu, millest suurim laeku-
mine tuleb Meremäe Hoolde-
kodu kohatasudest.

Positiivne on olnud igal aas-
tal üksikisiku tulumaksu lae-
kumise suurenemine, mida 
saime mullu ligi pool miljonit 
eurot. Kuid tänu demograafili-
sele arengule saame aasta-aas-
talt vähem neid rahasid, mis on 
ette nähtud haridusele. 

Õpilaste arv Meremäe koo-
lis oli aasta lõpu seisuga 37. 
Sellega on väiksem riigi poolt 
õpetajate palkadeks eraldatav 
summa 93 384 eurot, kooli juh-
timise summa 13 479 eurot jm 
kokku 115 090 eurot. Seda on 
vähem kui kunagi varem. 

530 tuhat haridusele

Teede hoolduseks ja korras-
hoiuks on eraldatud 67 209 
eurot, riikliku toimetuleku 
maksmiseks 63 053 eurot ning 
vajaduspõhiseks peretoetuseks 
13 089 eurot. Lisaks saame rii-
gilt maavarade kaevandamise 
tasusid ja kokku fondide kau-
du laekuv summa on 475 527 
eurot. Täpsemad numbrid on 
näha valla eelarvest.

Kulude poole pealt läheb val-
la eelarvest kõige suurem sum-

Esimese jaanuari seisuga 
on meid Meremäe vallas 
1 075, seda on 18 vähem, 
kui mullu. Mida tähendab 
see number Meremäe 
valla eelarve jaoks? 

Igaüks loeb!

ILLE LEHISTE
Meremäe finantsnõunik 

ma üle 530 tuhande euro hari-
dusele, st põhikool, lasteaiad, 
huviharidus. Siin kajastuvad ka 
summad, mida meie vallal tuleb 
tasuda teistele omavalitsuste-
le, kui meie lapsed käivad mu-
jal koolis ja lasteaias. 

Summad jaotuvad vastavalt: 
alusharidusele 9 000 eurot, 
põhi- ja gümnaasiumi haridu-
sele 29 000 eurot ning huviha-
ridusele 18 200 eurot. 

Sotsiaalvaldkonna kulud on 
ligi 250 tuhat eurot. Kultuu-
rile ja raamatukogudele jääb 
191 tuhat eurot, majanduse-
le ja teedele üle 100 tuhande 

Meremäe lähiaja suurim investeering on uus staadion, pildil sügisel toimunud slackline õpituba.

Meremäe koolimaja ja staadio-
ni rekonstrueerimiseks on vald 
planeerinud võtta investeeri-
mislaenu. Mõlema objekti ehi-
tushanked kuulutatakse välja 
talvel, koolimajas alustatak-
se töödega juunis ja staadioni 
uuendamisega hiljemalt mais. 

Kevadel laseb vallavalitsus 
paigaldada Obinitsa ja Mere-
mäe külade staadionitele väli-

Meremäe põnevad arendused 2017
jõusaali seadmed. Staadionite-
le paigaldatakse 4 trenažööri ja 
kõhulihaste treenimiseks pink.  

Meremäe staadionile pai-
galdatakse trenažöörid pärast 
staadioni uuendamist. 

Välitrenažööride paigalda-
mine maksab umbes 13 000 
eurot, millest 10 000 eurot on 
MTÜ Piiriveere Liider toetus-
meetmest ja 3 000 eurot Mere-
mäe valla eelarvest. 

Bussipaviljonid, pingid 
ja piknikulauad

Meremäe Vallavalitsus paigal-
dab kevadel kolm uut bussioo-
tepaviljoni enim kasutatava-
te peatuste juurde. Valikus on 
peatused: Vasla, Uusvada, Kit-
sõ ja Lepä, lõplik otsus tehakse 
pärast Maanteeameti kooskõ-
lastuste saamist. 

Bussiootepaviljonid on val-
mistatud puidust ja järgivad 
Seto arhitektuuri. Bussioote-
paviljonidesse paigaldatakse 
teadetetahvel ja piirkonna aja-

lugu tutvustav tahvel. Pavil-
jonide paigaldamise eeldatav 
maksumus 8 600 eurot, millest 
6 600 eurot Setomaa Arengu 
programmist ja 2 000 eurot val-
la eelarvest. 

Piiriveere Liidri sügisvoorust 
saadi toetus, et soetada pargi-
pingid ja piknikulauad Mere-
mäe ja Obinitsa küladesse ning 
välitingimuste lauatennise-
laud noortekeskuse kinnistule. 

Järvealade planeering 
valmimisel

Obinitsa ja Hillekeste järveala-
de detailplaneeringud valmi-
vad suveks. Järvealade aren-
damine atraktiivseks ranna-ja 
puhkealaks on viibinud de-
tailplaneeringu koostamise ja 
maa-alade omandiõiguse puu-
dumise tõttu. Järveäärsete rii-
gimaade munitsipaliseerimine 
plaanitakse lõpetada kevadel. 
Vald otsib rannaalade korras-
tamiseks ja atraktsioonide ra-
jamiseks sobivaid rahastusi.

Meremäe vald plaanib 
uute arendustena tänavu 
rajada välijõusaalid, 
bussiootepaviljonid, 
piknikulauad ja pingid. 
Selleks kasutatakse 
toetusraha ja valla 
omavahendeid. 
Laenurahadega on 
plaan alustada Meremäe 
kooli ja staadioni 
rekonstrueerimisega.

euro ning üldisteks valitsussek-
tori teenusteks 220 tuhat eurot.

Kool ja staadion

2017 aastal on planeeritud in-
vesteerida 642 tuhat eurot, mil-
lest omavahendeid on 411 tuhat 
eurot ning selle katmiseks on 
mõeldud kasutada laenu. Suu-
remad investeeringuobjektid 
on kool ja staadion.

Mida rohkem on meil ela-
nikke, seda suurem on tulu-
baas. Mida pikemad on meie 
teed, seda rohkem eraldatakse  
hoolduseks raha.

MAARJA UIBOKAND
Meremäe abivallavanem 

Kevadel paigaldatakse valda 3 uut bussiootepaviljoni. 

Noortekeskuse kinnistule tulevad välilauatenniselauad.

Viivika 
Kooser: 

35 aastat 
Meremäel

Mainer 
Järvelill: 

110 aastat 
haridust

Mustad 
sõstrad: 

Setomaa 
ühistu
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Reformi tulemusel moodustati  
4 suure valla asemele 11 väik-
semat. Nende hulgas oli ka Me-
remäe vald, mis esialgu kandis 
Obinitsa nime. Vastavasisuli-
ne siseministri käskkiri kannab 
kuupäeva 23. mai 1922.

Samal aastal augustis toimu-
sid uue vallanõukogu esimesed 
valimised. Vallavanemaks vali-
ti Nikolai Rammula, vallasekre-
täriks sai Johan Tamm.

20ndad ja 30ndad aastad 
olid Meremäe valla elus erili-
sed. Kõigest uuest ja eesrindli-
kust haarati innuga kinni. Ak-
tiivseid inimesi jätkus ja külad 
olid rahvast täis.

Keskus geograafilisse 
keskpunkti

Valla kantselei asus perekond 
Kärneri majapidamises Põrs-
te külas. Vahepeal käisid üsna 
tõsised vaidlused vallakesku-

se asukoha ja selle nime üm-
ber. Tulemus oli see, et valla-
maja otsustati ehitada üsnagi 
valla geograafilisse keskpunk-
ti, Mihailova puustusele, aja-
looliste Võru-Petseri ja Pank-
javitsa-Kiirova-Orava-Räpina 
teede ristumiskohta. 

Ka valla nimi peeti õigeks 
ära muuta ning see võeti lähe-
dal asuva Meremäe mäe järgi.  
16. mail 1923. aastal kiitis Eesti 
Vabariigi siseminister oma ot-

susega vallanõukogu ettepane-
ku heaks ning Obinitsa vald ni-
metati ümber Meremäe vallaks.

1940. aastatel elu loomulik 
areng katkes. Järgnesid kurba-
de, segaste ja keeruliste sünd-
mustega aastakümned, mis pa-
nid inimesi tihti valiku ette: kas 
jääda või ära minna.

1945. aastal kaotati Petseri 
maakond. Meremäe vald liide-
ti Võrumaa külge, õigem oleks 
öelda -suurem osa sellest, sest 

Krantsova ja Kiirova ümbruse 
külad olid loovutatud hoopis 
Vene NFSV-le.

Kolm külanõukogu ja 
täitevkomitee

Neljakümnendate teisel poo-
lel  ja viiekümnendail mahtus 
praeguse Meremäe valla terri-
tooriumile koguni kolm oma-
ette külanõukogu: Kalatsova, 
Obinitsa ja Veretino. Lisaks 
nendele töötas Meremäel veel 
mõnda aega täitevkomitee. 

Külanõukogud allusid esmalt 
Meremäe Valla Täitevkomitee-
le ja selle kaudu Võru maakon-
nale, hiljem Vastseliina rajoo-
ni täitevkomiteele, mis hiljem  
kadus.

Kalatsova külanõukogu ni-
metati ümber Meremäe küla-
nõukoguks, Veretino külanõu-
kogu liideti Obinitsaga, see 
omakorda Meremäega. Vast-
seliina rajooni likvideerimise 
järel hakati kuuluma Võru ra-
jooni koosseisu.

Alates 1960. aasta septemb-
rist jäi eksisteerima ainult Me-
remäe külanõukogu, millega oli 
liidetud ka osa kunagise Illi ja 
Kapera külanõukogu külasid. 
01. jaanuaril 1998. aastal anti 
eelpool nimetatud Vastseliina 
kihelkonda kuulunud külad ta-
gasi Vastseliina vallale

5. märtsil 1992 taastati Me-
remäe valla omavalitsuslik 
staatus. Meremäe külanõuko-
gust sai Meremäe vald. Täna-
ne Meremäe vald hõlmab 132 
km² suuruse territooriumi, siin 
asub 87 ajaloolise Setomaa suu-
remat ja väiksemat küla.

Meremäe vald 95

EMERI SALUVEER
Meremäe kultuurijuht 

Taas, üle mitme aasta ilmub 
Meremäe valla ajaleht. Ajaleht 
on igal ajal vajalik, eriti aga olu-
korras, kus elu on keeruliseks 
muutunud nagu seda käesolev 
ajahetk mitmes mõttes on. Sel-
listel  aegadel vajame informa-
tiivset ülevaadet vallas toimu-
vast.

Hea Meremäe 
valla rahvas!

Eakate ja puudega inimeste või-
malikult iseseisva ja turvalise 
toimetuleku tagamiseks ko-
dustes tingimustes pakub Me-
remäe vallas avahooldustööta-
ja koduteenust. 

Koduteenuse osutamisel 
abis tatakse toimingutes, mida 
isik terviseseisundist, tegevus-
võimest või elukeskkonnast 
tulenevatel põhjustel ei suu-
da sooritada kõrvalabita, kuid 
mis on vajalikud kodustes tin-
gimustes elamiseks. 

Enim nõutud on näiteks toi-
duainetega varustamine, saat-
mine arsti juures ja ravimite 
ning invaabivahendite muret-
semine.

Kui kliendi terviseseisund ei 
võimalda koduses keskkonnas 
ilma ööpäevaringse järeleval-
veta toime tulla, siis on võima-
lus tagada turvaline keskkond 
väljaspool kodu osutataval 
üldhooldusteenusel. Mere-
mäel pakub teenust 12-kohali-
ne hooldekodu.

Toimetulekutoetus 
ja peretoetus

Riigieelarvest makstavad 
toetused puuduses inimeste-
le on toimetulekutoetus ja va-
jaduspõhine peretoetus, mil-
le arvestamist, määramist ja 
maksmist korraldab sotsiaal-
hoolekandeseaduse alusel 
omavalitsus. 

2016. aasta algusest tõusis 
riiklikult kehtestatud toimetu-
lekutoetuse piirmäär 130 euro-
ni pere esimese liikme ja lapse 
kohta ning pere teise ja enama 
täisealise liikme kohta 104 euro 
peale.  

Lastega pered, kuhu kuulub 
vähemalt üks perehüvitise sea-
duse alusel lapsetoetust saav 
laps, saavad taotleda vajadus-
põhist peretoetust, mille puhul 
on riiklikult reguleeritud sisse-
tulekupiir järgmiselt: 

Vajaduspõhise peretoetuse ar-
vutamise aluseks on perekonna 
kuu netosissetulek, milles ar-
vestatakse taotluse esitamise 
kuule eelnenud kolmel kalend-
rikuul olnud sissetulekuid. Ta-

sub meeles pidada, et kõik ühist 
majapidamist jagavad isikud lä-
hevad arvesse.

Näide: Peres on ema, isa ja 17 
aastane poeg.   Arvutus on järg-
mine: 358+179+179= 716. Kui 
kuu sissetulek jääks alla 716 
euro, siis on neil õigus saada 
vajaduspõhist peretoetust.

Valla eelarvest 
makstavad toetused

2016. aastal muutis volikogu 
ka sissetulekust sõltumatuid 
omavalitsuse eelarvest maks-
tavaid toetusi. Meremäe vald 
maksab 200 eurot sünnitoetust 
lapse emale või isale lapse sünni 

registreerimisel ning 120 eurot 
lapse ühe aastaseks saamisel. 

Hüvitatakse lasteaiatoidu 
maksumus valla koolieelsetes 
õppeasutustes õppivatele las-
tele ja vald toetab Meremäe 
Kooli esimesse klassi astuja 
vanemaid 200 euroga. Nii põ-
hikooli ja kui ka gümnaasiumi-
te päevase õppevormi lõpetajad 
saavad toetust, mis on 32 eurot.

Lastele ja erandolukorras 
teistele riskirühma kuulujatele 
hüvitatakse kuludokumenti-
de alusel kuni 70 eurot prillide 
maksumusest. Jõulutoetusena 
on valla alla 16-aastastele las-
tele kingituseks kommipakk.

Hooldajatoetust määratak-
se ja makstakse volikogu poolt 

kehtestatud korras sügava ja 
raske puudega isiku hooldaja-
le ja Meremäe valda registree-
ritud isiku matuse korraldaja-
le makstakse kulude osaliseks 
katmiseks 120 eurot.

100 eurot kolimiseks ja 
60 kg toidukartulit

Rahvastikuregistri andmetel 
makstakse Meremäe valda re-
gistreeritud täisealistele pere-
liikmetele kolimisele järgneval 
aastal 100 eurot kolimistoetust. 
Seda saab taotleda üks kord 20 
aasta jooksul. Samadel alustel 
eraldatakse valda registreeri-
tud isikutele soovi korral ka 
kuni 60 kg toidukartulit.

Muudatustest sotsiaalvaldkonnas

KATRE PINNÄR
Meremäe sotsiaalnõunik 

Sissetulekust sõltuvate toe-
tustena on võimalik taotleda 
toetust vähekindlustatud pe-
redel koolitarvete ja lasteriie-
te ostmiseks, ravitoetust või 
toetust ettenägemata vajali-
ke kulutuste katmiseks ning 
vältimatut sotsiaalabi, milleks 
on tasuta toidu võimaldamine, 
riiete ja muude vajalike elatus-
vahendite eraldamine või isiku 
majutamine sotsiaalpinnal. 

2017. aasta

Tänavu on sotsiaalministeeriu-
mi haldusalas mitmeid muu-
datusi. Näiteks lasterikkad pe-
red saavad 1. juulist täiendava 
toetuse, ühe vanemaga pered 
saavad tuge elatisabifondist, 
samuti hakkavad üksi elavad 
pensionärid saama üks kord 
aastas toetust. 

Tasuliseks sotsiaalteenu-
seks on Meremäe vallas sot-
siaaltranspordi osutamine 
2017. aasta 1. jaanuarist on tee-
nuse hind Meremäe Vallavalit-
suse 25.11.2016 korralduse nr 
235 alusel 0.20 eurot läbitud ki-
lomeetri eest.

Sotsiaalvaldkonna küsimus-
te korral palume pöörduda 
sotsiaalnõuniku poole. Val-
lavalitsuse vastuvõtu ajad on 
teisipäeval ja neljapäeval kella 
9.00-15.00. Soovitav on alati 
ette helistada. Muudel aegadel 
toimub vastuvõtt kokkuleppel 
e-maili või telefoni teel.

Märgake inimesi enda ümber 
ja ärge unustage selles rutus ka 
iseendasse vaadata!

Meremäe vaatetorn 2017 aasta kolmekuninga päeval.

Ajaleht on see koht, kus ka-
jastada kõike vallas  toimuvat. 
Leheveergudel on võimalik 
anda ülevaade tegusatest ini-
mestest, sündmustest ja valla 
seaduslikest otsustest.

Tänases lehes on erinevad 
lood erinevatest valdkonda-
dest,  mis peaksid andma lü-
hikese kokkuvõtte möödunud 
2016. aastast ja andma eelin-
formatsiooni ka uue 2017. aas-
ta tegemiste ning valla plaani-
de kohta.

Vallavanemana olen Mere-
mäel alles uus inimene, siiski 
tahaksin teha kõik, et Meremäe 
vallal läheks hästi ja et me suu-
daksime leida lahendused valla 
jaoks olulistes küsimustes.

Soovin lugejatele 
head lugemist ja 
teguderohket alanud 
aastat!

Meremäe valla avahooldustöötaja Maret Utsal koos igapäevase abilise elektriautoga. 

AIVAR LUTS
Meremäe vallavanem 

Toimuvad muudatused 
riigis ei jäta puutumata 
ka sotsiaalvaldkonda. 
Möödunud aastale 
tagasi vaadates jõustusid 
uus lastekaitse- ja 
sotsiaalhoolekande 
seadus, mille tõttu 
muudeti ka vallasiseseid 
määrusi. 

Setomaa on ajalooliselt 
kuulunud Vene tsaaririigi 
koosseisu. Alles pärast 
Tartu rahu sõlmimist, kui 
loodi Petseri maakond, 
sai Setomaa Eestimaa 
osaks. Meremäe vald 
sündis möödunud 
sajandi 20ndate aastate 
alguses toimunud 
haldusterritoriaalse 
reformi käigus. Tänavu 
tähistab vald 95. juubelit.

AJALEHE  TELLIMINE

Kui soovite Meremäe valla
ajalehte lugeda ka tulevikus 
ja olla kindel, et tasuta ajaleht 
jõuab edaspidigi teie postkasti,
saatke meile oma postiaadress 
ja kontaktandmed:

meremae.ajaleht@gmail.com 
telefon: 5852 0011

Ootame ka kaastöid ja fotosid!

358 eurot esimese 
pereliikme kohta, 
107,4 eurot alla 
14-aastase pere-
liikme kohta, 179 
eurot 14- aastase 
ja vanema pere-
liikme kohta.
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Sellest hariduselu algusajast 
käesoleva hetkeni on kooliha-
riduse areng olnud pidev. Peab 
ju kool olema ideaalis teenäita-
ja ja uute teadmiste toojaks piir-
konda. Kool on 
pidevas aren-
gus. Juba oma 
põhikooliajast 
Meremäe kesk-
koolis mäle-
tan, et oli kä-
sil õppekavade 
uuendus ja see 
teema on jät-
kuvalt aktuaal-
ne ka täna.

Õppetöö pla-
neerimisel täna 
lähtume riikli-
ke õppekava-
de üldpädevustest ja läbivatest 
teemadest, mis suunab fooku-
se ainekesksetelt ainekavadelt 
õpilasele, tema sotsiaalsetele 
oskustele ja ühiskonnas toime-
tulekule. Iga õpilane on erinev 
ja saab individuaalse lähenemi-
se osaliseks kooli õppetöös.

Kooliõpilaste arv on sajandi 
jooksul pidevalt kõikunud, kuid 
tõsine langus algas möödunud 
sajandi seitsmekümnendate 
lõpul ja kestab tänase päevani. 
Praegu õpib meie koolis 50 õpi-
last kellest 13 omandab alusha-
ridust ja 37 põhiharidust.

Meremäe kool – 
kooliuuenduste 
aktiivne elluviija

Meremäe Kool on olnud viimas-
tel aastatel kooliuuenduste ak-
tiivne elluviija. Meie sihiks on 
olla aktiivne ettevõtlik ja in-
novaatiline kool. See tähendab 

reaalsuses seda, 
et oleme liitu-
nud üleriigili-
se ettevõtlike 
koolide võrgus-
tikuga (http://
evkool.ee/) ja 
tegutseme ak-
tiivselt standar-
di baastaseme 
saavutamisega 
kevadeks. 

Samuti oleme 
üleriigilises ter-
vist edendavate 
koolide kollek-

tiivis ja jälgime teraselt koos 
tervisenõukoguga koolikesk-
konna ja õppekava olukorda 
tervise seisukohalt (tervisliku 
kohaliku toidu propageerimi-
ne, sportimisvõimaluste laien-
damine, õuesõppe osakaalu 
suurendamine).

Kaasaegsetest õppevahendi-
test on kooli käsutuses „targad 
tahvlid”, süle- ja lauaarvutid, 
tahvelarvutid, 3-D printerid, 
Lego NXT ja Edison robotid, 
arvutiljuhitav tikkimismasin, 
X-box liikumismängud. Need 
vahendid aitavad aktiivselt 
laiendada nii õpilaste kui ka 
õpetajate digipädevusi.

Eesmärk saavutada 
21. sajandi kooli 
näitajad

2016. aastal osalesid meie koo-
li kolm robotivõistkonda Robo-
texil ja 1. klassi võistkond saa-
vutas auhinnalise koha.

2017. aastal on aga val-
mis FLL robootikavõistluseks 
(http://www.robootika.ee/fl-
leesti/) kaks võistkonda. Meie 
õpilased on osalenud ja osale-
vad ka edaspidi maakondlikel ja 
rahvusvahelistel spordivõist-
lustel, õpilasfirmade laatadel, 
näitemängupäevadel, erineva-
tel õppekäikudel.

Meie kool korraldab maa-
kondlikke ettevõtliku õppe 
päevi, mis on igal aastal erine-
vatel teemadel. Selle õppeaasta 
teemaks oli „Ajalooliste tege-
vuste elluäratamine” ja toimus 
see sündmus Obinitsa külas 
koostöös Seltsimaja, Külakes-
kuse, Muuseumi ja Galeriiga.

Kõik kooli poolt algatatud 
tegevused on suunatud õpilas-
te hea toimetuleku tagamiseks 
peale põhikooli lõpetamist.
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Meremäe kooli direktor 

Just nii palju aastaid on 
möödas, kui Meremäe 
kandis moodustati 
esimene teadaolev 
õpipesa ja asuti lastele 
süsteemselt teadmisi 
jagama. Algas koolide 
ajastu piirkonnas.

Meremäe kooli 1. klassi 
võistkond  saavutas möö-

dunud aasta Robotexil 
auhinnalise koha.

Meremäe kooli eesmärgiks on saavutada 21. sajandi kooli näitajad

Õppimine Minevik Tulevik

Toimumise koht Peamiselt koolis Koolis (sh stuudio-koolid, õpikülad ja avatud keskused), kultuu-
rikeskused, ettevõtted, muuseumid, kodud, virtuaalsed kogu-
konnad, meedia, internet jms

Kes õpetab Õpetajad Õpetajad, lapsevanemad, muud spetsiifiliste teadmiste ja os-
kustega täiskasvanud, eakaaslased, sotsiaalvõrgustikud, meedia

Kuidas õpetatakse Juhendamine Interaktsioon, koostöö, tegevuse käigus õppimine ja avastami-
ne

Millal õpitakse Kooli ajal ja tundides Pidevalt, erinevatel aegadel, mis sobivad paremini inimese in-
dividuaalse õppimisega

Hindamine Protsessi lõpus, foo-
kus kognitiivsetel os-
kustel

Õppimise käigus, et soodustada paremat õppimist. Enam ea-
kaaslaste omavahelist hindamist ja enesehindamist (toetudes 
individuaalsetele õppeplaanidele)

Standardid Tipust alla Alt üles sihid ja enesehindamine

Õpikäsitluse teooria Valerie Hannon (IInnovation Unit of the UK Department for Education and 
Skills, 2009), Kristi Vinteri lisandustega.

Obinitsa Muuseumi jaoks on 
väga tähtis päev 3. juuni – 
muuseumi sünnipäev. Muu-
seumi alguseks loetakse 1995. 
aasta 3. juunit, kui külastajatele 
avati maja uksed.

Muuseumi asutajaks oli 
Liidia Sillaots (5.03.1933 
-22.10.2016), kes oli kogu oma 
elu muuseumi 
hing ja tugi.

2016. aasta 
3. juunil ülla-
tas muuseum 
oma külalisi 
kahe näituse-
ga: maja teisel 
korrusel avati 
näitus „Kinda-
kirjadega käsi-
käes“, autoriteks Maaja Kalle ja 
Ilme Kosseson ning õues puu-
kuuris ehk suvises Kunstikuu-
ris näitus Obinitsa lasteaialaste 
joonistuste ja muuseumitööta-

Obinitsa muuseumi tegemised
jate näputöödest. Sügisel peale 
viljakoristust asendati käsitöö 
näitusega teraviljadest.

Muuseumi igakuiseks oo-
datud külalisteks olid Obinit-
sa lasteaialapsed, kellega koos 
keedeti sõira, räägiti muinas-
jutte (millest valmisid ka pil-
did), uudistati vanavanemate 
tehtud seto rõivaid ning tut-
vuti erinevate vanade tööva-
henditega.

Erinevad mitmekülgsed 
koolitused

Talvisel ajal oli muuseumis seto 
tantsude õppimine ja erineva-
te lõõtspillide ajalooline tut-
vustus.

Üheks läbivaks teemaks olid 
meie vanad taimed ja loomad, 
kes on vastupidavad just meie 
kliimas ning keda võib siiani 
mõnes kohas näha kasvamas 
põllul, peenral või jalutamas 
karjamaal.

Oleme püüdnud tutvustada 
ja propageerida oma talunike 
kasvatatud tatart ning korral-
dasime tatraleiva küpsetamise 

koolituse.
Aasta jooksul 

on väga suurele 
hulgale külas-
tajatele näida-
tud ja praktili-
selt läbi tehtud 
seto igapäeva-
rõivaste õigesti 
selga panemise 
koolitus.

Oma hubases muuseumi toas 
oleme teinud koosistumisi, 
arutanud igapäevaprobleeme, 
tutvustanud uusi raamatuid, 
kudunud kindaid, õmmelnud 

nahast karukesi, õpetanud eri-
nevaid villatöid jne.

Mitmetahuline aga ka 
kurb aasta

Peale majasiseste tegevuste 
oleme käinud oma teadmisi ja-
gamas ja muuseumi tegemisi 
tutvustamas ning loenguid pi-
damas Meremäe koolist kuni 
Petseri Lingvistilise koolini 
ning mujal Eestiski.

2016. aasta on olnud muu-
seumirahvale mitmetahuline ja 

huvitav. Kahjuks ka kurb, sest 
oktoobris suri muuseumi asu-
taja Liidia Sillaots, kelle tööd 
ja mõtteid püüame edasi kan-
da ning külastajatele jagada. 

Aga 2017. aasta on alanud 
ja muuseumil on uued plaanid 
ja tegemised. Aasta algab iga-
kuiste teemanädalatega – jaa-
nuaris tatranädal, veebruaris 
kohupiimanädal, märtsis kõr-
vitsanädal.

Püüame lähtuda seto tradit-
sioonilisest eluviisist, et kui 
on kevadine lihavõtte paastu-

2016. aasta on muusemis 
olnud tegus ja asjalik. 
Kõigi maapiirkonna 
muuseumide 
külalisterohkeim aeg 
on suvi, kui üle ilma 
inimesed rändavad ja 
jõuavad Setomaalegi. 
Meie tähelepanek on, 
et tullakse perekonniti 
ja sõpruskondadena 
mitmeks päevaks 
Lõuna-Eestisse ning 
siis proovitakse kõik 
muuseumidki läbi käia. 

ÕIE SARV
Obinitsa muuseumi pedagoog

aeg, siis hoiame sellest kinni 
nii tegemiste kui olemise poo-
le pealt. 

Muuseum ootab 
õppepäevadele

Valget aega hakkab enam 
olema ja alati on sellel ajal 
tehtud tubaseid käsitöid, nii 
meiegi – jätkame alustatud 
nukuõmblemisega, siis käsit-
si õmblemise õppepäev ja kin-
dakudumised ning muu näpu-
töö.

Aprillis kutsume enda juur-
de seto tantse õppima ja kor-
raldame väikse hubase lõõtsa ja 
kandlemängu kontserdi. 

Muuseumirahvas ootab alati 
teid enda juurde uudistama esi-
vanemate rõivakraami ja tutvu-
ma uueaja mõtetega ning vaa-
tama näitusi, ostma kingitusi. 
Meil on ka väike mängunurga-
ke lastele ning lugemisriiul hu-
vitava kirjandusega nii suurte-
le kui väikestele. Muuseum on 
kõigi külaliste jaoks avatud ja 
pakub väikeseid üllatusi!

Obinitsa muuseumis toimub pidevalt erineva sisuga õppepäevi, töötubasid ja vestlusringe.

Kooli käsutuses on 
„targad tahvlid”, 
süle- ja lauaarvu-
tid, tahvelarvutid, 
3-D printerid, 
Lego NXT ja  
Edison robotid, 
arvutiljuhitav 
tikkimismasin, 
X-box liikumis-
mängud.

Aasta jooksul on 
suure hulga 
külastajatega  läbi 
tehtud seto 
igapäevarõivaste 
selgapanemise 
koolitus.
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15. jaanuari istung

 ■ Otsustati teha ettepanek kõigile Võrumaa valdadele ja Võru lin-
nale algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ees-
märgiga moodustada üks kohaliku omavalitsuse üksus – et-
tepaneku tegemise poolt oli kuus volikogu liiget ja vastu viis 
volikogu liiget.

 ■ Kinnitati Meremäe valla Aasta Tegija 2015 aunimetuse saajad.
 ■ Otsustati anda OÜ Meremäe Vesi kasutusse valla ühisveevärgi 

ja -kanalisatsioonisüsteem.
 ■ Määrati vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasu-

tamise hüvitis.
 ■ Määrati 2015. majandusaasta konsolideeritud aruande auditee-

rija.
 ■ Kuulati volikogu komisjonide 2015. a tegevuse ülevaadet.

12. veebruari istung

 ■ Kuulati Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimehe Margus Tim-
mo ettekannet.

 ■ Arutati Obinitsa Lasteaia liitmist Meremäe Kooliga.
 ■ Otsustati sõlmida leping reaalservituudi seadmiseks tee ehitu-

seks Kõõru külas Jassioru kinnistule ligipääsuks.
 ■ Kehtestati Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuur, teenistu-

jate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamää-
rad.

 ■ Võeti vastu 2016. aasta vallaeelarve.
 ■ Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Rein Nikitini ülevaadet re-

visjoni läbiviimisest ja arutati revisjoni läbiviimise korda.

18. märtsi ja 29 märtsi istung

 ■ Kehtestati sotsiaalhoolekandelise abi ja toetuste andmise kord.
 ■ Otsustati nõustuda 01. juulist 2016 veevarustuse ja reovee ära-

juhtimise teenuse hinna tõstmisega – vesi 1,82 eurot käibemak-
suga ja reovee ärajuhtimine 1,49 euro käibemaksuga

 ■ Otsustati lühendada Meremäe-Poksa-Kuigõ tee pikkust kasutu-
sest väljas oleva osa arvelt.

 ■ Otsustati anda kasutusse enampakkumise korras Obinitsa küla-
keskuses asuv ruum

 ■ 29. märtsi istungil avaldati umbusaldust vallavanemale ja valiti 
tagasi vallavanemaks Rein Järvelill

27. aprilli istung

 ■ Valiti Meremäe Vallavolikogu esimeheks Mihhail Link.
 ■ Võeti vastu Meremäe valla 2016. aasta I lisaeelarve.
 ■ Otsustati ruumide perearsti kasutusse andmine.
 ■ Otsustati anda enampakkumise korras kasutusse müügikiosk 

Kalatsova külas perioodil mai-september. 
 ■ Volitati abivallavanemat tehingute tegemiseks.
 ■ Otsustati nõustuda Võru Linnavolikogu haldusterritoriaalse kor-

ralduse muutmise algatamise ettepanekuga eesmärgiga moo-
dustada 13 omavalitsusüksusest üks omavalitsusüksus.

25. mai istung

 ■ Nimetati Eesti Maaomavalitsuste Liidu Üldkoosolekule Maapäe-
vale valla esindajateks Mihhail Link ja Rein Järvelill.

 ■ Arutati haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääki-
miste alustamisega nõustumist – häältega 6 vastu ja 5 poolt jäi 
vastu võtmata otsuse eelnõu Värska Vallavolikoguga läbirääki-
miste alustamiseks.

 ■ Võeti vastu otsused transpordimaa, sotsiaalmaa, ärimaa, toot-
mismaa, maatulundusmaa, veekogude aluste, elamumaa ja val-
la hoonete aluste maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemi-
seks.

 ■ Otsustati anda avaliku enampakkumise korras kasutusse Mere-
mäe külas asuv Külastuskeskuse maaüksus 0,64 ha.

 ■ Otsustati võtta laenu 411 500 eurot investeeringute kava täit-
miseks.

22. juuni istung

 ■ Kinnitati 2015. aasta majandusaasta aruanne-
 ■ Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Obinitsa külas jäätme-

hoidla maaüksus ja transpordimaa maaüksus.
 ■ Kuus volikogu liiget otsustas teha ettepaneku Misso, Vastselii-

na ja Orava vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korral-
duse muutmine eesmärgiga moodustada üks kohaliku omavalit-
suse üksus.

 ■ Kuus volikogu liiget otsustas mitte nõustuda Värska Vallavoliko-
gu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse kor-
ralduse muutmiseks.

 ■ Kinnitati vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur: vallavanem ja 
viis vallavalitsuse liiget-

 ■ Kinnitati vallavalitsuse koosseis: Rein Järvelill, Mihkel Kala, Ago 
Keir, Ille Lehiste, Katre Pinnär, Maarja Uibokand.

24. augusti istung

 ■ Jäeti kuue volikoguliikme algatusel päevakorrast välja vallavoli-
kogu haridus- ja kultuurikomisjoni esitatud eelnõu “Haldusterri-
toriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega 
nõustumine” (Värska Vallavolikogu ettepanek alustada läbirääki-
misi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks) arutamine.

 ■ Otsustati vallavolikogu komisjoni esimeestele ja liikmetele hü-
vitise maksmine.

 ■ Kuulati Meremäe Kooli direktor Mainer Järvelille informatsiooni 
algavaks õppeaastaks.

 ■ Otsustati kuue poolthäälega nõustuda Vastseliina Vallavolikogu 
ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korral-
duse muutmiseks.

 ■ Kuulati informatsiooni Taarka fondi moodustamise plaanist
 ■ Toimus Meremäe valla arengukava 2016-2021 esimene luge-

mine.

7. septembri istung ja 28. septembri istung

 ■ Valiti Arno Vares volikogu esimeheks ja volikogu esindajaks Va-
bariigi Presidendi valimiskogusse.  

 ■ 28. septembri istungil arutati Marinova uuringuloa taotluse koh-
ta arvamuse andmist.

 ■ Lõpetati Väiko-Härma küla, Härmapõllu detailplaneeringu me-
netlus maaomaniku soovil.

 ■ Valiti vallavanemaks Aivar Luts.
 ■ Arutati haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamist 

ning ettepaneku tegemist läbirääkimiste alustamiseks, vastu jäi 
võtmata otsuse eelnõu ettepanekuga Mikitamäe, Misso ja Värs-
ka vallavolikogudele algatada haldusterritoriaalse korralduse 
muutmine eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse 
põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.

 ■ Võeti vastu Meremäe valla 2016. aasta II lisaeelarve.
 ■ Kinnitati Meremäe valla arengukava 2016-2021.
 ■ Arutati endisele vallavanemale ametist lahkumisega seoses hü-

vituse maksmist.
 ■ Otsustati maksta tasu abivallavanemale vallavanema ülesanne-

te täitmise eest.
 ■ Otsustati mitte osaleda Võru Linnavalitsuse korraldatavas hul-

kuvate loomade ühishankes.
 ■ Otsustati osaleda EST-LAT programmi projektis Development 

and Promotion of Small Ethno-Cultural Regions as Tourism Des-
tinations - “UNESCO-tourism” - renoveeritakse Luikjärve talu elu-
maja, korraldataks kaks seto kultuuri tutvustavat sündmust ja 
koolitusi.

26. oktoobri istung

 ■ Arutati Marinova uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmist
 ■ Kinnitati vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur: vallavanem ja 

viis vallavalitsuse liiget.
 ■ Kinnitati vallavalitsuse koosseis: Aivar Luts, Mihkel Kala, Ago 

Keir, Ille Lehiste, Katre Pinnär, Maarja Uibokand.
 ■ Määrati vallavanema töötasuks 1320 eurot kuus.
 ■ Määrati vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasu-

tamise hüvitise piirmääraks 325 eurot kuus.
 ■ Nimetati Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmeks Aivar 

Luts.
 ■ Otsustati vallaelanikele kauplusautode teenuse säilimiseks eral-

dada toetust OÜ-le Rändkauplus 1000 eurot ja osaühingule AA-
ROKS 1000 eurot.

 ■ Otsustati omandada kohaliku tee nr 4600050 Kitsõ-Engli järv 
koosseisu kuuluv osa suurusega ca 500 m2 Tuulova külas.

 ■ Otsustati anda MTÜ-le Meieselts Meroos tasuta kasutamiseks 
viieks aastaks noortekeskuse hoones kaks ruumi, lisaks ühingule 
kasutab ruume Meremäe Pensionäride Seltsing.

 ■ Otsustati uuendada kohaliku tee Meldova-Helbi laudad katen-
dit.

 ■ Arutati Taarka fondi asutamise korraldamist ja volikogu töö kor-
raldamise küsimusi.

16. novembri istungil

 ■ Kuulati Ülle Pärnoja ettekannet MTÜ Setomaa Turism tegevu-
sest.

 ■ Anti arvamus Marinova III uuringuloa taotluse kohta – otsustati 
mitte nõustuda Askersund Trading Osaühingule maavara tarbe-
varu uuringuks Meremäe vallas asuvas Marinova III uuringuruu-
mis geoloogilise uuringu loa andmisega.

 ■ Toimus Meremäe valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine.
 ■ Otsustati osaleda Noored Setomaale toetusskeemis - toe-

tusskeemi rahastamiseks on 2017. a vallaeelarvesse planeeri-
tud 10 000 eurot, ühe projekti maksimaalseks toetuse summaks 
on 3000 eurot, millest 1500 eurot finantseerib Meremäe vald ja 
1500 eurot finantseerib riik

 ■ Arutati haldusterritoriaalse korralduse osas elanike küsitluse lä-
biviimist.

 ■ Nimetati Meremäe Kooli hoolekogusse valla kui kooli pidaja 
esindajaks Mihhail Link.

 ■ Valiti haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, komisjoni juhtimist 
jätkab Viivika Kooser.

 ■ Valiti sotsiaalkomisjoni esimeheks Helgi Metsik ja aseesimeheks 
Arvo Kaupo.

20. detsembri istung

 ■ Arutati haldusreformi hetkeseisu
 ■ Anti nõusolek Mahepai OÜ-le kinnisasjade omandamise loa 

andmise kohta
 ■ Kuulati haridus- ja kultuurikomisjoni töö ülevaadet.
 ■ Võeti vastu Meremäe valla 2016. aasta III lisaeelarve-
 ■ Lõpetati Meremäe valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine.
 ■ Anti revisjonikomisjonile ülesanne valla asutuste ja valla osa-

ühingu Meremäe Vesi tegevuse kontrolliks.
 ■ Kinnitati sotsiaalkomisjoni koosseis: Helgi Metsik (esimees), 

Arvo Kaupo (aseesimees), Maret Utsal, Ester Lehes, Arno Vares.
 ■ Muudeti vallavalitsuse koosseisu – kinnitati vallavalitsuse liik-

meks Tiina Lepasaar ja liikme kohustustest vabastati Mihkel 
Kala.

Meremäe vallavolikogu 
koosolek 07. septembril 

2016, kus valiti volikogu 
esimeheks Arno Vares.

Meremäe vallavolikogu 2016. aasta istungite ülevaate koos-
tas vallasekretär Helle Palok.

Vallavolikogu 
istungid 2016

Programmist saavad toetust 
taotleda endale kuuluva elu-
ruumi elamistingimuste paran-
damiseks 21-40 aasta vanused 
isikud, kelle registreeritud elu-

Programm “Noored Setomaale” toetab 
noorte Setomaale jäämist ja tulemist

koht on Meremäe, Mikitamäe, 
Misso või Värska vallas. 

Igas vallas on toetusteks 20 
tuhat eurot ja toetusvahendid 
jagunevad valdade vahel võrd-
selt. Toetus taotlejale on kuni 
66,67% taotluse eelarve abi-
kõlblikest kuludest ja taotle-
ja rahaline panus (omafinant-
seering) on 33,33% või rohkem 
taotluse eelarve abikõlblikest 
kuludest.

Toetatavad tegevused: 
ehitusmaterjalide ost ja trans-
port; eluruumi paigaldatava-
te seadmete ost ja transport, 

ehitustööde tegemiseks vaja-
like masinate, mehhanismide 
ja seadmete rent, tööjõukulud, 
riigilõivud, projekteerimisku-
lud, omanikujärelevalve kulud, 
veekvaliteedi analüüsi kulud.

Meremäe vallas rahastati 
eelmisest taotlusvoorust: ahju 
ehitust, katuse vahetamist, 

maja soojustamist ja akende 
vahetust.

Meremäe vallas on maksi-
maalne toetus ühele projek-
tile 3 000 eurot. 

Taotlusvormid on kättesaa-
daval Meremäe valla kodule-
hel. Taotlusvormi täitmine on 

lihtne ja loogiline.
Meremäe Vallavalitsusele 

tuleb esitada taotlusvorm koos 
garantiikirja, elulookirjelduse 
(CV) ja motivatsioonikirjaga. 
Taotlused esitada hiljemalt 
1. veebruaril e-postile vald@
meremae.ee või paberkandjal 
Meremäe vallamajja.

Noored Setomaale toe-
tusskeemi eesmärk on tagada 
Setomaal elavatele noortele ja 
nende peredele paremad elu-
tingimused ning seeläbi toeta-
da noorte Setomaale jäämist ja 
tulemist, pidurdada noorte lah-
kumist, kindlustada piiriäärse-
te valdade püsiasustus ja aida-
ta kaasa Setomaa elanike arvu 
suurenemisele. 

Toetusskeemi vahendeid on 
kokku 80 tuhat eurot, millest 
40 tuhat on riigi panus Seto-
maa arengu programmi vahen-
ditest ja 40 tuhat Setomaa val-
dade panus.

Kas oled noor vanuses 
21-40 aastat? Kas soovid 
elada ja enda elu sidu-
da Setomaaga? Kas omad 
Setomaal maja või korte-
rit? Kui vastasid eelneva-
tele küsimustele jaatavalt 
on Noored Setomaa-
le toetusskeem mõeldud 
just sinule.

mailto:vald@meremae.ee
mailto:vald@meremae.ee
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35 aastat Meremäel

VIIVIKA KOOSER
Meremäe vallavolikogu liige

Aastal 1982 sain teada, 
kus asub Meremäe küla. 
Minu isakodu Leevi ja 
Meremäe vahe on ainult 
30 km, kuid ometi ei 
teadnud ma Meremäest 
mitte midagi.

Viivika Kooser koos poja Mikk Kooseriga avatud talude päeval koduõues.

Esimese vaate osas oskavad ini-
mesed ise kiirelt hinnangu anda 
ja ütlevad selle põhjal kas on 
olnud toimiv vallavalitsus või 
mitte. Valla jätkusuutliku aren-
gu osas on paraku keerukam 
hinnangut anda ja siinjuures 
pole lihtsalt “kõhutunne” kõi-
ge parem nõuandja. 

Alljärgnevalt püüan analüü-
sida 2012-2016 aasta tegemisi 
Meremäe vallas just pikemast 
perspektiivist lähtudes.

Kõige rohkem mõjutab ini-
meste hinnangut piirkonnale 
ilmselt see, kui heana nad tun-
netavad elu vallas. Esmaseks 
indikaatoriks tundub olevat 
see, kas ja kui palju on võima-
lik teenida oma tööga. 

Brutotulu on kasvanud

Brutotulu saajate arv Meremäe 
vallas on kasvanud 2012 aasta 
289 inimeselt 2015.aastaks 307 
inimesele. Hilisemaid andmeid 

kahjuks statistikaamet veel ei 
avalda. Seejuures on keskmine 
brutotulu kuus kasvanud samal 
perioodil 689 eurolt 818 euro-
ni. Need numbrid ei sõltu otse-
selt vallavalitsuse tegemistest, 
kaudselt aga küll.

Valla elujõulisuse seisuko-
halt on oluline saavutada val-
laelanike kasv, meie puhul 
realistlikuma eesmärgina saa-
vutada vallaelanike arvu vähe-
nemise pidurdamine. Kui enne 
2012.aastat vähenes Meremäe 
valla elanike arv ligi 30 inimest 
aastas, siis 2012 kuni 2016 vä-
henes vallaelanike arv aastas 

keskmiselt ainult 10 inimese 
võrra. 

Negatiivne trend on kahjuks 
taastumas 2016.aasta konteks-
tis, kus elanikkonna vähenemi-
ne oli juba -18 inimest. On sel-
ge, et kui valla elanike arv on 
suurem, siis valla eelarve tulud 
kasvavad ning ka tööhõive näi-
tajad ja palgasaajate arv kasvab.

Valla maine

Mis mõjutab siis kõige rohkem 
vallaelanike arvu muutust. Esi-
kohal on ilmselt valla maine, 
valla kuvand. Kui see on posi-

tiivne tekib soov ennast sidu-
da selle vallaga, kui kuvand on 
negatiivne tekib soov lahkuda 
“sellest pommiaugust”. 

Siinjuures ei ole isegi oluline 
töökohtade olemasolu vallas, 
sest tänapäeval on töölkäimi-
se raadius umbes 50 km ja sin-
na sisse jäävad Meremäe valla 
kontekstis nii Vastseliina kui ka 
Võru töökohad, mis on tingli-
kult Meremäe valla töökohad. 

Oluline on, et töökohtasid 
loovad ettevõtlikud inimesed 
ka ise ja selliste töökohtade 
loomist toetab kindlasti ka piir-
konna (valla) positiivne maine. 

Raske on ehitada, kerge lõhkuda

REIN JÄRVELILL
Meremäe vallavolikogu liige

Valla juhtimine hõlmab 
endas kahte perspektiivi. 
Üks on suunatud tänases 
hetkes toimimisele – on 
see siis sotsiaaltoetuste 
väljamaksmine, lapsele 
nime panek või teedelt 
lume lükkamine. Teine, 
kaugemale suunatud 
vaade peab silmas 
piirkonna elujõulisust, 
jätkusuutlikkust ja üldist 
heaolu. 

Ehk siis võimalus kasutada ära 
piirkonna mainet, brändi oma 
teenuste või toodete müümisel. 
Siia kuulub kogu turismivald-
kond, samuti asukohaga seo-
tud väikeettevõtlus: seto söök, 
seto jook, seto käsitöö, setomaa 
kultuurisündmused jne.

Investeeringuid 
1,7 miljoni eest

Valla mainet kujundab kind-
lasti ka valla väljanägemine 
ja heakord ning tehtud inves-
teeringud. Aastatel 2012-2015 
on Meremäe vallas tehtud in-

Elu kahe „suurlinna“ 
vahel

Lapsena sõitsime tihti bussi-
ga Võrru, Põlvasse või Räpi-
nasse, kuid mitte kunagi Tar-
tusse, Petserisse, Vastseliina 
või Värskasse. Tol ajal suuna-
ti pedagoogilise kooli lõpeta-
jad tööle koolidesse, kus vajati 
õpetajaid. 

Unistasin töökohast mis oleks 
linnalähedal maal ja isakodust 
mitte kaugel, aga ei asuks Põlva 
rajoonis. Meremäe oli ideaalne 
koht – asus Võru rajoonis, Pet-
serisse on 12 km, Vastseliina 12 
km ja Leevile 30 km.

Minu esimene töökoht asus 
kahe „suurlinna“ vahel. Kavat-
sesin töötada Meremäe Kesk-
koolis kolm kohustuslikku aas-
tat, aga läks teisiti. Abiellusin, 
rajasime mehega Meremäele 
oma kodu, kus kasvasid üles 
meie kolm poega.

Esimesed „projektid“

Abielu, kodu ja pojad oli meie 
elu esimene projekt, millele 

järgnes looma- ja teraviljakas-
vatus projekt.

Need „projektid“ said ellu vii-
dud ilma toetusrahadeta, aga 
need on ning jäävad meie elu 
kõige edukamateks „projekti-
deks“, sest nendega rajasime 
vundamendi oma edaspidiseks 
eluks. Need on saavutused, 
mida oskame hinnata, mille üle 
rõõmu tunneme ja mida nau-
tida saame. Ja kõige olulisem 
on ehk see, et meie ise anna-
me nendele „projektidele“ hin-
nangu, ise teostame järelvalvet 
ja jätkusuutlikkus on tagatud 
lastelastega. 

Minu valikud

Tänasel päeval töötan Vastse-
liinas, minu eakas ema elab Lee-
vil, toidu- ja esmatarbekauba 
ostan Võrust või Vastseliinast 
ja ujumas käin Värskas. Vahel 
sattun ka Petserisse ja Pihkvas-
se. Erialaarste külastan harva, 
aga teen seda vastavalt vajadu-
sele Põlvas, Võrus või Tartus.

Kuna osalen aktiivselt Leader 
tegevusgrupi Piiriveere Liider 
juhatuses, strateegiarühmas 
ja olen meetmenõustaja, siis 
sõidan tihti ka Misso, Oravale, 
Räpinasse, Mikitamäele, Värs-

kasse ja Piiriveere Liider tege-
vuspiirkonnas asuvatesse küla-
desse. Need on minu valikud, 
mis ei olene sellest, millises 
omavalitsuses ma elan.

Õigel ajal õiges kohas

Olen elus teinud oma valikud 
peamiselt seetõttu, et olen ol-
nud õigel ajal õiges kohas.

Sündisin septembris, mis on 
imeilus värvide küllane kuu. 
1.-7. klassis õppisin väikses ja 
koduses Leevi koolis, mis lik-
videeriti 1977 aastal. Põhikooli 
lõpetasin Vilustes, kus sain en-

dale uued ja toredad koolikaas-
lased. Tartu Pedagoogilise Koo-
li muusikaosakonda võeti 1978 
aastal vastu viimane kursus 
muusikaõpetajateks pürgivaid 
noori. Esimene töökoht noo-
ruslikul Meremäel kahe „suur-
linna“ vahel. 

Huvitav ja salapärane seto 
kultuuriruum, mille tundma-
õppimiseks ja sellesse sulan-
dumiseks kulus aastaid, aga 
sain hakkama. Oma kodu raja-
mine Meremäele. Kõrghariduse 
omandamine Viljandis Kultuu-
rikolledžis. Meremäe Kultuuri-
ühingu asutamine ja koos sel-

lega kultuurielu korraldamine 
Meremäel. Leader programmi 
võimalused ja Piiriveere Liider 
asutamine. Vastseliina Muusi-
kakooli juhtimine. Kokkuvõt-
valt saan öelda, et Meremäe on 
minu jaoks parim paik ja olen 
siin õnnelik.

Positiivse psühholoogia 
isaks nimetatud Ameerika 
teadlane Martin Seligman väi-
dab, et 60% ulatuses määravad 
meie õnnetunde geenid ja kesk-
kond, kuid ülejäänud 40% on 
inimese enda teha.

vesteeringuid 1,7 miljoni euro 
eest, milleks on kaasatud tagas-
tamatu abina välisvahendeid 1 
miljon eurot.

Meremäe valla kontekstis on 
see päris suur summa, kui ar-
vestada, et vallavalitsuse kõigi 
ametnike palgafond nelja aas-
ta jooksul moodustab ainult ligi 
poole kogu projektitoetuste ra-
hast. Ehk teisisõnu öeldes, pole 
pidanud 4 aastat vallarahvas 
vallaametnikele palka maksma, 
vaid nad on seda teinud ise ja li-
saks sellele toonud vallakassas-
se veel pool miljonit lisatulu.

Sellel nelja aasta tööl on ka 
olulised nähtavad tagajärjed 
vallarahvale. Täielikult on pa-
ranenud ühisveevärgi joogivee 
kvaliteet ja reovee äravoolu-
ga pole probleeme ning me ei 
reosta loodust. Päikeseelektri-
jaamad on viinud alla valla iga-
päevased energiakulud. 

Valla keskasulad on saanud 
uue välisilme ning õhtusel ajal 
neisse sisenedes tunned, et oled 
ikkagi tsivilisatsioonis, kapi-
taalselt on remonditud küm-
neid kilomeetreid vallateid.

Kahjuks on olnud 2016.aas-
ta strateegilistes protsessides 
negatiivse märgiga. Eriti meile 
peale sunnitud haldusreformi-
ga seoses on läinud kõik lagu-
nemise teed, inimsuhted ja val-
la positiivne maine on saanud 
väga raskelt kahjustada, voliko-
gu pole oma otsustes lähtunud 
vallaelanike strateegilistest 
huvidest. Me oleme ilma jäänud 
õigusest ise oma asju otsustada, 
oleme ilma jäänud riigi rahali-
sest toetusest ning uhkustun-
dest olla Meremäe valla elanik.

Meremäe torni taasavamine 23. juunil 2015 ja võidutule süütamine. Tule tõi kaitseliitlane Aare Hõrn ja võtsid vastu volikogu 
esimees Arno Vares (vasakul) ning aastatel 2012-2016 Meremäe vallavanemaks olnud Rein Järvelill.

Vastseliina muusikakooli juhile meeldib ka ise pilli mängida.
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 ■ Avaldati tunnustust – Soome-ugri kultuuripealinn 2015 – Obi-
nitsa korraldajatele, Meremäe-Obinitsa naiskoorile (täitus 10. 
tegutsemisaasta), kaunite kodude omanikele, Meremäe Raa-
matukogu juhatajale Anni Lahele.

 ■ Eraldati omaalgatusliku tegevuse toetuseks 9000 eurot (kul-
tuuri- ja spordiüritused, seltside ja ühingute tegevustoetus).

 ■ Otsustati Noored Setomaale toetusskeemist toetuse saajad/
projektid –  toetus 12 taotlejale (esitati 19 taotlust) ja ha-
jaasustuse programmi toetused – 13 projekti (esitati 23 taot-
lust), pikendati kahe projekti tähtaega.

 ■ Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruandeid: 2015 – 3, 
2016 – 7 ja Noored Setomaale toetusskeemi projekti aruanne.

Maksti toetusi:
 ■ sünnitoetust 200 eurot – 12 korral
 ■ sünnitoetust 120 eurot lapse 1-aastaseks saamisel – 9 korral
 ■ matuse korraldamise toetust 120 eurot – 18 korral
 ■ toimetulekutoetusi 277 taotluse alusel 
 ■ vajaduspõhist peretoetust 3-kuuliseks perioodiks 51 taotlu-

se alusel 
 ■ ranitsatoetust 200 eurot Meremäe kooli esimesse klassi astu-

jatele – 5 korral
 ■ koolisõidutoetust 131,95 eurot 7 taotluse alusel 
 ■ koolilõpetamise toetust 32 eurot 8 põhikooli lõpetajale ja 6 

gümnaasiumi lõpetajale
 ■ koolitarvete toetust 30 eurot ühele taotlejale
 ■ prillitoetust kokku 342,90 eurot 5 lapsele
 ■ ravitoetust kokku 1001,27 eurot 9 taotlejale 
 ■ vältimatut sotsiaalabi 520 eurot
 ■ kolimistoetust kokku 3200 eurot ja toidukartulitoetust 32 val-

da elukoha registreerinud isikule
 ■ toetuse maksmisest keelduti 11 korral.

 ■ Hüvitati kahe erivajadusega lapse lapsehoiuteenuse kulu 804 
eurot.

 ■ Määrati tugiisik kahele puudega lapsele.
 ■ Määrati 8 hooldajat, lõpetati 4 hooldust.
 ■ Kinnitati Meremäe Hooldekodu kohamaksumus alates 

01.03.2016: tavahooldus 17 eurot ööpäev, lisavajadusega 
hooldus 19 eurot ööpäev.

 ■ Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse tasu 0,20 eurot/km ala-
tes 01.01.2017.

 ■ Maksti õppetoetusi kuuele kutseõppeasutuse või kõrgkooli 
õpilasele kokku 1200 eurot.

 ■ Anti korraldus 11 õpilase huvikoolides osalemise kulude kat-
miseks vallaeelarvest.

 ■ Eraldati toetust 200 eurot EAÕK kirikute (sh Obinitsa ja Miik-
se) infovoldikute väljaandmiseks.

 ■ Kehtestati Meremäe Koolis 5 koolivaheaega (22.-30.10.2016, 
24.12.2016-08.01.2017, 18.-26.02.2017, 14.-23.04.2017, 10.06-
31.08. 2017).

 ■ Kinnitati Meremäe Kooli hoolekogu koosseis: Hele Kroon, 
Silvia Stepanova, Elisabeth Toomik, Ain Raal, Angelina Kür-
vits-Pai, Helle Palok, Madis Lõiv, Maret Utsal, Mihhail Link.

 ■ Kinnitati Obinitsa Lasteaia hoolekogu koosseis: Sigre Andre-
son, Anti Hirv, Priit Vaarik, Ester Lehes, Maarja Uibokand.

 ■ Kinnitati Meremäe Hooldekodu töötajate koosseis: juhataja 
1,0 ja hooldustöötaja 3,5 ametikohta.

 ■ Kinnitati valla 2016. aasta tegevuskulude ja personalikulude 
eelarve, muudeti kolm korda.

 ■ Kinnitati 2017. eelarveaastal tegevuskulu arvestuslikud mak-
sumused kuus: Meremäe Kooli lasteaiarühm 362 eurot, Obi-
nitsa Lasteaed 632 eurot, Meremäe Kool 387,98 eurot.

Ülevaade vallavalitsuse
istungitest 2016

 ■ Eraldati sotsiaaleluruum 1 isikule ja anti üürile valla korter.
 ■ Anti rendile Obinitsa külakeskuse ruum ja perioodiks mai-sep-

tember müügikiosk Meremäe torni juures.
 ■ Alustati/viidi läbi hankemenetlusi: Meremäe noortekeskuse 

avariiväljapääsu ehitus ja Obinitsa muuseumihoone soojusta-
mine ja ehitamise omanikujärelevalve, vallamaja autonoomse 
tuletõrjesignalisatsiooni projekteerimine ja ehitus, Meremäe 
koolimaja ja staadioni remondi ehitusjärelevalve, Obinitsa 
pargiala korrastamine, Meremäe ja Obinitsa staadioni välitre-
nažööride ost, lumetõrje 2016-2018, Meldova-Helbi laudad 
tee katendi uuendamine, laenu võtmine investeeringuteks, 
Obinitsa külakeskuse söögisaali renoveerimine, Meremäe Kaa-
siku korteri remont, aastaaruande auditeerimisteenuse osuta-
ja leidmiseks. 

 ■ Väljastati projekteerimistingimusi – 8. 
 ■ Väljastati ehituslubasid - 4.
 ■ Väljastati ehitise kasutuslubasid – 4. 
 ■ Määrati ehitise aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa 

suurus – 4.
 ■ Kooskõlastati puurkaevu asukoht Kõõru külas, Ermakova külas, 

Maaslova külas, Talka külas, Miikse külas, Ulaskova külas.
 ■ Anti ehituslubasid puurkaevu rajamiseks Tääglova külas, Väi-

ko-Serga külas, Tedre külas, Ermakova külas 2, Talka külas, 
Kõõru külas, Ulaskova külas, Miikse külas.

 ■ Anti nõusolek Härma külas vee erikasutusloa väljastamiseks. 

 ■ Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus ja mää-
rati kompensatsioon.

 ■ Tehti õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks korral-
dused.

 ■ Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega ja määrati koha-aad-
ressid (2 maaüksust).

 ■ Anti nõusolek 16 maaüksuse jagamiseks.
 ■ Muudeti katastriüksuse sihtotstarvet.
 ■ Muudeti lähiaadresse samal maaüksusel mitme elamu paikne-

mise tõttu ja omaniku soovil.
 ■ Seati elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundval-

dus Võmmorski külas.
 ■ Arvestades ilmastikuolusid piirati liiklust teede kahjustuste 

vältimiseks.

 ■ Vabastati 71 taotlejat korraldatud jäätmeveost, kuna kinnis-
tut ei kasutata alalise elukohana või ei kasutata, kahe taotluse 
alusel muudeti jäätmeveo sagedust.

 ■ Anti nõusolek ürituste korraldamiseks: Obinitsa kontsert-tant-
suõhtu paasapäeval, Ostrova festival, moto-orienteerumisüri-
tus, „Obinitsa“ etendused, kostipäiv/kohvikutepäev.

 ■ Korraldati konkurss kultuurijuhtimise teenuse osutamiseks – 
teenust pakub MTÜ Kokkuhoid, Emeri Saluveer.

 ■ Teostati valla osaühingu Meremäe Vesi osaniku õigusi: 2015. 
aasta majandusaasta aruande kinnitamine, juhatuse liikme le-
pingu muutmine, juhatuse liikmetele tasu määramine, juhatu-
se liikme Arno Varese tagasikutsumine.

 ■ Esitati MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolekule kinnitamiseks 
valla esindajana juhatuses abivallavanem Maarja Uibokand.

 ■ Volitati ametnikke registritele andmete andmiseks, luba-
de väljastamiseks: maksustamishindade arvutamine ja aktide 
koostamine, raielubade väljastamine, ehitise teenindamiseks 
vajaliku maa määramise ettepanekute koostamine, valla koha-
likel teedel teehoiu eest vastutamine, ehitisregistrisse andme-
te esitamine, kaevetööde lubade väljastamine.

 ■ Volitati ametnikku vallavalitsuse eestkostetavate nimel pan-
gaga lepingute sõlmimiseks, tehingute tegemiseks.

 ■ Moodustati komisjone: kohanimede määramiseks, omaalgus-
liku tegevuse toetuse määramiseks, Noored Setomaale toe-
tusskeemi taotluste hindamiseks, hajaasustuse programmi 
taotluste hindamiseks, enampakkumiste läbiviimiseks, noor-
sootöötaja konkursi korraldamiseks, hangete korraldamiseks.

HELLE PALOK
Meremäe vallasekretär

Meremäe vallamaja.

Meremäe Vesi  OÜ osutab Mere-
mäe valla territooriumil: ühis-
veevärgi ja kanalisatsiooni 
(ÜVK) teenust Meremäe ja Obi-
nitsa külades;  hooldab Obinit-
sa ja  Miikse kalmistuid; pakub 
Meremäe vallale (ja võimalu-
sel ka valla elanikele) heakor-
ra ning haljastuse hooldamise-
ga seotud teenuseid; korraldab 
Meremäe koolimaja kütmist; 
korraldab Meremäe kooliõpi-
laste transporti kooli ja tagasi.

Lisaks korraldab Meremäe 
Vesi läbi erinevate hangete lä-
biviimise Meremäe valla ma-
jandustegevust. Peab jäätme-
valdajate registrit, korraldab 
teede hooldust, remonti ja lu-
metõrjet, hoiab teeregistri and-
med vastavuses sõlmitud teede 
avaliku kasutamise lepingute-
ga, korraldab vallavara korras-
hoidu ja kasutusse andmist. 
Tegeleb valla territooriumil 
hulkuvate loomadega.  

Ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni teenus

Meremäe valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise 
kavad (kinnitatud mais 2015) 
on olnud aluseks ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni (ÜVK) re-
konstrueerimisele ja väljaehi-
tamisele. Meremäe valla ter-
ritooriumil reguleerib ÜVKga  
liitumist Meremäe vallavoli-
kogu poolt 2. mail 2014 aastal 
vastuvõetud  ÜVKga liiitumise 
ja kasutamise eeskiri.  

Meremäe vallas on ÜVKga va-
rustatud kaks piirkonda: Mere-
mäe küla ja Obinitsa küla. Me-
remäel on teenusega liitunud 
ligikaudu 137 ning Obinitsas 
161 inimest. 

Vee- ja kanalisatsioonitee-
nuste hinnad Meremäe vallas 
on reguleeritud Meremäe Val-
lavolikogu 2016. aasta 18. märt-
si määrusega nr 48.  Määrusega 
kehtestatakse Meremäe ja Obi-
nitsa puurkaevu teeninduspiir-
konnas veevarustuse ja reovee 
ärajuhtimise teenuste hinnad 
alates 1. juulist 2016. aastast  
alljärgnevalt:.

1) tasu võetud vee eest 
1,52,eurot/m3; koos käibemak-
suga 1,82 eurot/m3;

2) tasu reovee ärajuhtimise 
eest 1,24,eurot/m3; koos käi-
bemaksuga 1,49 eurot/m3.

Mida kogutava raha 
eest tehakse ja 
töökorras hoitakse?

Meremäe küla puurkaev on 
puuritud 1960. aastal. Puurkae-
vu sügavus on 25 meetrit. Puur-
kaev-pumpla on rekonstruee-
ritud 2014. aastal. Töödeldud 
vesi suunatakse läbi rekonst-
rueeritud torustike otse tarbija-
tele . Filtripesuvesi pumbatakse 
asula ühiskanalisatsiooni. 

 Meremäe külas saab tule-
tõrjevett võtta Meremäe ühis-
veevärgi puurkaev-pumpla 
juurde 2013. a. rajatud tuletõr-
je veevõtumahutist mahuga 
2x54 m3. Tuletõrje veevõtu-
mahutist on võimalik vett võt-
ta kuivhüdrandi kaudu. Lisaks 
on võimalik vajadusel tuletõrje 
kustutusvett võtta ka Meremäe 
paisjärvest (Hilläkeste järvest). 

Meremäe külas on moo-
dustatud reoveekogumisala. 
Reoveekogumisalal on ühiska-
nalisatsiooniga liitunud suu-
rem enamus elanikest. Maja-
pidamistes, kus täna puudub 
ühiskanalisatsioon, toimub 
reovee kogumine kogumisma-
hutitesse.  Meremäe reoveepu-
hasti on rekonstrueeritud 2015. 
aastal KIKi veemajanduse prog-
rammi toetuse abil. Heitvee-
suublaks  on Palandõ oja.

Obinitsa küla uus puurkaev 
on puuritud 2014. aastal. Puur-
kaevu sügavus on 66 meetrit.  
Töödeldud vesi suunatakse 
läbi rekonstrueeritud torusti-
ke otse tarbijatele. Filtripesu-
vesi juhitakse asula ühiskana-
lisatsiooni.

 Obinitsa küla vana puurkaev 
on puuritud 1955. aastal ja asub 
küla keskuses Vastseliina-Me-
remäe-Kliima tee ääres. Puur-
kaevu sügavus on 110 meetrit. 
Puurkaev-pumpla  ei ole vee-
võrguga ühendatud ja säilita-
takse reservkaevuna. 

Obinitsa külas saab tuletõr-
jevett võtta Obinitsa paisjär-
vest. Peale selle on Obinitsa 
küla ühisveevärgi torustiku-
le paigaldatud kaks tuletõrje-
hüdranti, mis asuvad Küla-
keskuse ja Seto Muuseumitarõ 
juures. Ühisveevõrgust tuletõr-
je kustutusvee võtmine pole 
võimalik, kuna Obinitsa ühis-
veevõrgus pole tagatud pii-
sav tulekustutusvee varu ja 
olemasoleva veetöötlusjaama 
tootlikkus pole piisav tagamaks 
nõutav kustutusvee kogus.

Obinitsa külas on moodusta-
tud reoveekogumisala. Reo-
veekogumisalal on ühiskanali-
satsiooniga liitumise võimalus 
tagatud kõigile tarbijatele. 
Majapidamistes, kus käesole-
val ajal puudub ühiskanalisat-
sioon, toimub reovee kogumine 
kogumismahutitesse. 

Ühiskanalisatsioon ja reo-
veepumplad on suures osas re-
konstrueeritud 2007. ja 2014. 
aastal ja on heas seisukorras. 
Vanemad ühiskanalisatsioo-
ni ja kinnistusisesed kanali-
satsioonitorustikud on rajatud 
enam kui 30 aastat tagasi ning 
on käesolevaks ajaks amorti-
seerunud. Enamus Obinitsa 
küla kanalisatsioonist on raja-
tud isevoolsena. Reovee suuna-
miseks reoveepuhastile on ra-
jatud neli reovee ülepumplat. 

Obinitsa küla reoveepuhas-
ti asub küla kirdeosas. Puhas-
ti koosseisu kuulub ka reovee 
peapumpla, mille abil suuna-
takse küla keskusest reovee-
puhastile juhitud reovesi edasi 
puhastusprotsessi. 

Heitvee järelpuhastuseks on 
kasutusel kolm biotiiki. Viima-
se biotiigi väljavool on kraavi, 
mis suubub Obinitsa ojja. Obi-
nitsa küla reoveepuhasti on ra-
huldavas seisukorras ja tagab 
üldjuhul reovee nõuetekohase 
puhastuse.

Meremäe Vesi asutati valla  
poolt 2014 aastal. Äriühingut 
juhib 2 liikmeline juhatus (Ago 
Keir ja Margus Palok). Igapäe-
vaselt tegeleb töö korraldami-
sega Ago Keir, kes on sama-
aegselt valitud ka Meremäe 
vallavalitsuse liikmeks, samu-
ti on ametis 3 töömeest:  Arno 
Vares, Vladimir Ivanov ja Heino 
Toomemägi.

Head teenuse kasutamist 
juba liitunutele ja julget pea-
lehakkamist liitumisel uutele! 

Meremäe Vesi

AGO KEIR
OÜ Meremäe Vesi 

Väärt kaevuvesi on 
etem igast vurtsuga 
pudelirüüpest!
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Kõige rohkem laenutati raama-
tukogust ilukirjanduslikke teo-
seid ning mälestusraamatuid. 
Meeldivalt palju loeti ka laste-
kirjandust.Populaarsemateks 
autoriteks osutusid E. Tohvri, 
I. Lember ja E. Vaino täiskas-
vanud lugejate ning I. Tomusk, 
K. Kass  ja M. Keränen kooliõpi-
laste hulgas. 

Lugejate lemmikute hulka 
kuulusid kindlalt M. Kilumet-
sa “Jaak Joala: kuulsuse ahe-
lad“ ning N. Katajeva-Valgu  
kauneid Petserimaa mälestusi  
pakkuv „Seal, kus ma sündisin“.  

Raamatukogul oli jätkuvalt 
palju häid sõpru, alustades oma 
312-st tublist ja toredast erine-
vas vanuses lugejast ning jätka-
tes koostööpartneritega meie 
piirkonna teistes asutustes ja 
organisatsioonides, lasteaias, 
koolis, vallavalitsuses, noorte-
keskuses, kohalikes pensionä-
ride ja käsitööseltsides, kellega 
koos sai kodukandi rahvale pal-
ju huvitavaid ettevõtmisi kor-
raldatud.

Kultuuri- ja 
teatrihuvilised 
meremäelased

Aastat alustasime vana jõulu-
pühi tähistamisega, kus astu-
sid üles nii lasteaia mudilased 
kui pensionäride seltsi etlejad.

Külla saabus  kodukandi kir-
janik Ilmar Vananurm, kes             
mitmekülgse loomeinimesena 
rõõmustas meid taas nii uute 
värssidega verivärskest luule-

2016 Meremäe
raamatukogus
Meremäe raamatukogu 
ja selle kasutajate 
jaoks oli aasta 2016 
hea lugemisaasta, see 
oli sündmusterohke ja 
huvitav. Meie lugemisvara 
täienes 556 uue raamatu 
ja 32 erineva perioodilise 
väljaande aastakäikude 
võrra.

ANNI LAHE
Meremäe raamatukogu juhataja

kogust „Armastan“  kui ka oma 
laulude ja pillilugudega.

Vabariigi aastapäeva tähista-
sime teemaõhtuga „Meie oma 
Eesti“, merekultuuriaastale oli 
pühendatud kirjanduslik õhtu-
poolik „ Meremäelaste merei-
gatsus“

Meie raamatukogu kasuta-
jad on alati olnud kultuuri- ja 
teatrihuvilised, mille tõttu kor-
raldasime ka lõppenud aastal 
etenduste ühiskülastusi.

„Proua daami“ ning “Mut-
ri ja võtmõ` ehk päiv kolhoo-
sin“  vaatasime Vastseliinas, 
Taarka pärimusteatri etendust 
„ Inemise igä“ Piusa liivakae-
vanduses, O. Ruitlase romaani 
„Vee peal“ ainetel T. Tagamet-
sa poolt lavastatud  samani-
melist suvekomöödiat Tamula 
rannas.  

Külalisteatrid käisid 
Meremäel külas

Bussitäie rahvaga käisime ka 
ekskursioonil.

Tutvusime Kanepi ja Valg-
järve valdade kultuurilooliselt 
oluliste paikadega ning reisi-
päeva lõpus sealses Ale-Saija 
Tetritalus nautisime  Alburahva 
Teatri kolme lõõgastavat eten-
dust “ Võõrad majas“, „Ema lä-
heb mehele“ ning „Sangadega 
saunamees“.

Toredaid teatrielamusi õn-
nestus pakkuda ka siinsamas 
kohapeal. Kevadel kutsusime 
vallamaja saali lavalaudadele 
Sulbi Külateatri ning sügisel 
Kanepi Harrastustetri. Meele-
olukatest etendustest „ Peedi-
lehe Liisa“  ning „Majakavahi 
tüdrukud“  oli sel kombel hea 
võimalus osa saada kogu kodu-
kandi rahval.

 Sügisperioodi ilmestasid 
täiskasvanud õppija nädala 
ning üleriigiliste  raamatu-
päevade tege mised.

Kuna õppimiseks on õige iga 
aeg, keskenduti seekord põh-
jalikumalt täiskasvanuharidu-
se ning täiendõppe võimalus-
te tutvustamisele lugejatele. 
Seda nii raamatukogus leiduva 

teemakohase kirjanduse kui in-
ternetivõimaluste tutvustami-
se kaudu. 

Propageerisime ka ükstei-
selt õppimist. Mahukalt näitu-
selt “Loomisrõõm“ võisid kõik 
raamatukogu külastajad saada 
ideid ja innustust meie oma, ko-
halike käsitöömeistrite kauni-
test, väga erinevates tehnikates 
ning erinevaks  otstarbeks val-
minud näputöödest. 

Tihe lastetöö aasta. 
Lapsed loevad üha 
rohkem raamatuid

2016  oli ka  tihe  lastetöö aas-
ta. On heameel, et meie väike-
ses kohakeses on palju toredaid 
lapsi, kes on järjest rohkem raa-
matuid lugema hakanud ning 
kes aktiivselt võtavad osa ka 
neile korraldatud raamatüri-
tustest, olgu need siis etteluge-
mis- ja jutustamistunnid,  lu-
gemis- ja joonistusvõistlused, 
mälumängud ja viktoriinid või 
kohtumised lastekirjanikega. 

Rõõmu teeb, et laste luge-
mishuvi tõus on leidnud mär-
kamist ning saanud tunnustust 
ka kaugemal. Üleriigilise Nukit-
sa konkursi pidulikule lõpuüri-
tusele Tallinnas sai kutse meie 
üks tublimaid noori lugejad 
Uku Pai ning maakondliku su-
vise võistulugemise lõpuüritu-
sele oli kutsutud juba koguni 10 
meie kooli õpilast. 

Kõiges selles saavutamises  
on olnud suur  osa meie laste va-
nematel, kõigil lasteaia- ja  koo-
liõpetajatel, aga kindlasti ka 
kõigi eelpoolnimetatute ning 
raamatukogu heas koostöö-
tahtes ja -valmiduses ühiselt 
pingutada. Ja kui siis lapse sii-
rastest silmadest  kiirgab  mei-
le vastu ehtne lugemisrõõm, 
olemegi saanud parima tänu ja 
rõõmuhetkede osaliseks.

Aitäh kõigile raamatu- ja 
raamatukogu sõpradele.
Uute kohtumiseni juba 
alanud aastal!

2016 Obinitsa 
raamatukogus
Mõeldes tagasi läinud 
aastale, tulevad meelde 
mitmed kohtumised 
huvitavate esinejatega, 
ühised ettevõtmised 
Obinitsa asutuste ja 
seltsidega ja külaliste 
vastuvõtmine nii 
kaugemalt kui ka 
lähemalt ja neile meie 
kandi kultuuriloo 
tutvustamine.

TIINA LILLMAA
Obinitsa raamatukogu juhataja

Obinitsa raamatukogu lugeja-
tele käisid 2016. aastal esine-
mas Kait Tamra ja Contra. Kait 
Tamra kontsert oli päeval, mil 
Obinitsas tähistati meie kandi 
tuntuma lauluema Hilana Taar-
ka 160-ndat sünnipäeva. 

Sügiseste raamatukogupäe-
vade ajal tutvustas Contra vast-
ilmunud „Minu Läti“ raamatut 
ja rääkis sellest, kuidas ta leidis 
tee Läti kultuuri, kirjanduse ja 
keeleni.

Üks raamatukogu töö, mis 
väga silma ei paistagi, on raa-
matukogu fondi korrashoid-

mine, lagunenud raamatu-
te parandamine ja vananenud 
kirjanduse väljavahetamine. 
Möödunud aastal sai  ka sellele 
töölõigule rohkem tähelepanu 
pööratud

Mitmed külalised

Raamatukokku leidsid tee mit-
med Obinitsa külalised: Sõmer-
palu valla rahvas käis vaatamas, 
kuidas toimib elu endisest koo-
limajast renoveeritud külakes-
kuses, kuna neil endil oli ees 
ühele valla koolimajale uue sisu 
leidmine. 

Kevadel käis meil Avinurme 
rahvas Ida-Virumaalt, nemad 
vaatasid meie elu ja rääkisid 
oma tegemistest. Majaga käisid 
tutvumas külalised Karjalast ja 
Lätist. Kevadel oli võimalus 
vastu võtta Ameerika suursaa-
dikut Eestis J. D. Melville, kel-
lele meeldis, et „Tom Sawyer“ 
on läbi aastate üks meie laste 
lemmikraamatutest. 

Meenuvad ühised Obinitsa 
küla ettevõtmised: koos eaka-
te seltsiga Eesti Vabariigi aas-
tapäeva ja kevadpeo, koos las-
teaiaga emakeelepäeva, Seto 
kultuuri nädala, Põhjamaade 

raamatukogunädala tähistami-
ne ja korra kuus toimunud ette-
lugemised ja filmivaatamised.

Mõeldes Liidile

Nagu ikka elus, käib rõõm ja 
kurbus käsikäes. Sügisel, 22. 
oktoobril lahkus meie hulgast 
kauaaegne kultuuritöötaja Lii-
dia Sillaots, kes oli Obinitsa raa-
matukogus töötanud 38 aastat. 
Tema hingesoojus ja leebel too-
nil öeldud õpetussõnad jäävad 
meid, nooremaid saatma. 

Mõeldes Liidile ja tema mee-
nutustele, siis  kergeid ja liht-
said aegu ei ole Setomaal ega 
Eestimaal kunagi olnudki, aga 
ikka on võimalik leida head ja 
positiivset, mis aitab edasi ela-
da. Eesoleval aastal tahaks koos 
teiste Obinitsa seltside ja asu-
tustega külastada vastvalmi-
nud ERMi ja tutvuda väljapa-
nekutega, kohtuda huvitavate 
esinejatega ja käia teatrieten-
dusi vaatamas. Ja muidugi, et 
kirjutataks häid ja sisukaid raa-
matuid ja neile leiduks lugejaid.

Tahaksin tänada kõiki, kel-
lega on olnud võimalus aasta 
jooksul koostööd teha ja soo-
vin head alanud aastat!

Talvist koolivaheaga veetmas Obinitsa raamatukogus.

Lasteaialastele korraldatakse raamatukogus järjepidevalt põnevaid üritusi.

Meremäe kooli õpilased osalesid Võrus toimunud „Laste-raamatu-suvi 2016” lõpuüritusel 
ning kohtumisel kirjaniku ja kunstniku Kristiina Kassiga.
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Obinitsa kirikukoor ootab juurde uusi lauljaid. “Praegu on kooris 
parimatel päevadel 13 lauljat, aga proovidesse jõuab neist ena-
masti korraga 7-8 inimest,” ütles kirkukoori juhataja Einike Vas-
sel. “Eriti oodatud on meeslauljad!”

Kontakt:   Koguduse vanem Guuri Piholaan, tel 5326 7546
     Koori juhataja Einike Vassel,  tel 5808 7276

Obinitsa Issanda Muutmise kirik (2017)

Kuupäev Aeg Teenistus

7. jaanuar 9.00 Ristija Johannese üldmälestus, suur veepü-
hitsus

22. jaanuar 9.00 Teenistus

5. veebruar 9.00 Tölneri ja variseri pühapäev

19. veebruar 9.00 Viimse kohtu pühapäev

5. märts 9.00 Õigeusu pühapäev

19. märts 9.00 Ristikummardamise pühapäev

2. aprill 9.00 Vaga Egiptuse Maria pühapäev

14. aprill 9.00 Suur Reede

15. aprill 0.00 Kristuse ülestõusmise püha (Paasa)

25. aprill 9.00 Raadovits

07. mai 9.00 Halvatu pühapäev

14. mai 9.00 Samaaria naise pühapäev, emadepäev

4. juuni 9.00 Kolmnainupüha, 1. nelipüha

18. juuni 9.00 Eestimaa pühade pühapäev

2. juuli 9.00 Heinamaarjapäev

16. juuli 9.00 Apostlisarnane Vladimir

6. august 9.00 Teenistus

18. august 17.00 Õhtuteenistus

19. august 9.00 Issandamuutmise püha (Paasapäev)

3. september 9.00 Teenistus

17. september 9.00 Pühapäev pärast ristiülendamise püha

8. oktoober 9.00 Lõikustänupüha

22. oktoober 9.00 Teenistus

5. november 9.00 Teenistus

19. november 9.00 Teenistus

3. detsember 9.00 Esimene advent

17. detsember 9.00 Esivanemate pühapäev, kolmas advent

25. detsember 9.00 Kristuse sündimise püha (1. jõulupüha)

Kogudust teenib ülempreester Viktor (Merikk) Ivask, 
tel 5140322

Miikse Ristija Johannese kirik (2017)

Kuupäev Aeg Teenistus

7. jaanuar 10.00 Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise ehk Jumalailmumise 
püha, Suur Veepühitsus, Viiristmine

29. jaanuar 10.00 Kaanani naise pühapäev

26. veebruar 10.00 Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev, Suure Paastu algus, Saagoven

19. märts 10.00 Vanemate laupäev, uinunute mälestus

8. aprill 9.00 Issanda Jeruusalemma minemise ehk palmipuudepüha, Urbõpäiv

14. aprill 9.00 Suur Reede, meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus

15. aprill 23.30 Kristuse surnuist ülestõusmise helge püha Paasa Lihavõõdõ`

14. mai 9.00 Samaaria naise pühapäev

4. juuni 9.00 Nelipühi ehk viiekümnenda päeva püha Kolmainupüha, Suvistõpühi

6. juuli 17.00 Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha õhtu-
teenistus

7. juuli 8.30 Püha, aulise ja kuulsa prohveti, eelkäija ja Ristija Johannese sündmise püha  
(templipüha), väike veepühitsus, Jaanipäiv

7. august 9.00 Õiglase Anna kõige pühama Jumalasünnitaja ema uinumine, Annõpäiv, liturgia ki-
rikus, palvus ja väike veepühitsus Pelsi tsässonas

3. september 10.00 Kirikuaasta algus, Jumala loodu kaitsmise päev, koolilaste õnnistamine

16. september 9.00 Püha, aulise ja kuulsa prohveti, eelkäija ja Ristija Johannes peamaharaiumise päev 
ehk Ivanskorona

1. oktoober 10.00 Meie kõigepühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine, 
Pokrov

21. oktoober 9.00 Dimitri vanemate laupäev, uinunute mälestus, Midrosk

19. november 10.00 Kristuse sündimise paastu algus

24. detsember 10.00 Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha ehk Jõulu-
püha (Vassiili Suure liturgia)

Kogudust teenib preester Peeter Uibo, tel 5159766

Obinitsa kirikukoor kutsub laulma!

Lahkunud 2016

b Maria Kuningas 

b Vaino Hirv

b Sirje Eit

b Paul Koplimägi

b Lidia Küppar

b Silvia Blum

b Elvi Järvelill

b Kalju Sarapuu

b Maria Uibokand

b Viktor Mehilane

b Kalju Haljas

b Valmar Ziugand

b Nikolai Kudrjajev

b Hermes Uring

b Veera Palok

b Lidia Sillaots

b Vyacheslav Lobanov

b Maria Valge

b Vesta Eelmets

Sünnid 2016

Milena Sitnik 

Pärtel Paju

Armand Möldri

Marta Kooser

Aro Ülper

Alisa Frolova

Raico Kõdala

Lars Toomemägi

Geron-Caspar Luts

Robi Kusti Lahe

Sofia Nikitina

Lorette Kooser

Jaroslav Topilkin

Sünnipäevad

Nimi Vanus

Jaanuar

Matrena Pavlova 94

Aleksandra Juhkam 87

Olga Toomik 86

Juliana Lillmaa 86

Helena Truija 85

Aleksandra Tollimägi 84

Nikolai Kuusing 82

Elmar Palok 81

Olga Tammiste 81

Liia Talalajeva 74

Enn Pihla 73

Ene Suleva 73

Zinaida Kõomägi 72

Vassili Jallai 72

Galina Ladvik 70

Liidia Leoste 70

Leo Lillmaa 65

Leo Salumägi 65

Veebruar

Akulina Kala 95

Maria Ilves 94

Veera Kalamees 90

Matrena Vihtla 89

Aleksandra Rimm 89

Hermine Voogla 88

Nikolai Kahu 87

Jevdokia Vislapuu 85

Paul Männik 82

Selgur Reha 81

Maria Kudrjajev 75

Leo Ago 75

Viktor Kostõgov 74

Rein Raudsepp 74

Enn Laanemäe 74

Maria Mägiste 73

Helve Semjonova 71

Viljar Jõe 71

Valdu Solovjev 65

Nikolai Toomemägi 65

Krista Lõhmus 60

Kiriku teenistused ja teated

Piltidel Obinitsa kirikukoor ja Obinitsa Issanda Muutmise kirik.



Kevadine nimekiri on kinnita-
misel ja viisasid vormistama 
hakkame selle alusel märtsi 
keskpaigas. Pikki järjekordi ei 
tohiks tekkida, kuna eelmised 
viisad lõpevad erinevatel ae-
gadel kogu suve jooksul sügi-
seni välja. Mitmekordsed viisad 
kehtivad täpselt aasta alates 
viisa väljaandmisest (kui pass 
seda võimaldab). 

Pädevate põhjenduste ning 
terveks aastaks planeeritud 
konkreetsete ürituste ajakava 
olemasolul on võimalikud ka 
kaheaastased viisad.

Järgmise nimekirja koos-
tamine toimub tavapäraselt 
märtsis-aprillis või kuni luba-
tud kvoodi (2000 inimest aas-
tas) täitumiseni. 

Kultuurigruppidelt ja oma-

2017. aasta I poolaasta viisa-
koordinaatori vastuvõttude 
graafik Meremäel.

Venemaa viisad
Viisakoordinaatori 
vastuvõttude graafik

Kuu Päev Aeg

Jaanuar 3. ja 17. 14.00

Veebruar 7. ja 21. 14.00

Märts 7. ja 21. 14.00

Aprill 4. ja 18. 14.00

Mai 2. ja 16, 14.00

Juuni 6. ja 20. 14.00

valitsustelt ootan ettepanekuid 
01. aprilliks. Nimekiri kinnita-
takse augustis 2017.

Kõik viisade vormistamise ja 
nimekirjadesse kandmise tin-
gimused ning protseduurid on 
esialgsetel andmetel endised.

ANDY KARJUS
Kagu-Eesti viisakoordinaator

Autokauplus Aaroks

Küla Kell

Lindsi 
(3 peatust)

10.20-
10.40

Kangavitsa 11.00

Tsirgu 11.15

Miikse 11.30

Merekülä 11.50

Meremäe 12.10

Viro 12.35

Lepä 12.45

Tobrova 12.50

Uusvada 
(2 peatust)

13.00-
13.20

Tiirhanna 13.35

Tsergondõ 14.00

Küllätüvä 14.10

Veretinä 14.15

Helbi 14.20

Polovina 14.40

Võmmorski 
(2 peatust)

14.50-
15.00

OÜ Aaroks teenindab  
neljapäeviti.

Rändkauplus OÜ

Küla Kell

Meeksi 10.30

Kiislova 10.50

Merekülä 11.15

Tsirgu (4 peatust) 11.30-
12.15

Meremäe 12.20-
12.45

Viro küla 12.50

Uusvada 13.00

Uusvada (Hain) 13.15

Tiirhanna 13.30

Tsergondõ 14.00

Veretinä 14.20

Küllätüvä 14.10

Veretinä 14.15

Helbi 14.30

Melso 14.50

Lindsi 15.00

Navikõ 15.15

OÜ Rändkauplus teenindab 
reedeti, peale selle Meremäel 
esmaspäeviti kell 13.20.
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Aiandushuviliste mitmeaasta-
se kooskäimise tulemusel loo-
di Setomaal mulle kevadel tu-
lundusühistu „Seto Aiad“. See 
koosneb kümnest juriidilisest 
isikust, kellest enam kui poo-
led asuvad Meremäe vallas. 

Ühistu tegevus on suunatud 
peamiselt mustsõstra kasvata-
misele, kuid mitmed ühistu liik-
med omavad kogemusi ka teiste 
aiasaaduste kasvatamisel. Või-
malik, et mustsõstra kõrvale tu-
levad edaspidi ka teised sobivad 
aiakultuurid.

Hetkel on ühistu liikmetel 
mustsõstar kasvamas kokku 
enam kui 16 hektaril, üle 70 000 
põõsa.

Istandike rajamisele ja seoses 
sellega sobivate istikute soeta-
misele eelnes põhjalik kooli-
tus Räpina Aianduskooli, Eesti 
Maaülikooli ja EMÜ Polli Aian-
dusuuringute Keskuse  juh-
tivspetsialistide poolt. Jooks-
valt on nõuannete saamiseks 
pöördutud ka mitmete   aian-
duskonsulentide poole. 

Oluline roll 
marjasortide valikul

Ühiselt külastati paljusid aian-
dusega tegelevaid ettevõtjaid 
Eestis, Lätis, Leedus ja isegi 
Poolas.

Õppereisidel saadi hulganisti 
kogemusi mustsõstra kasvata-
mise alal. Peale nähtu- kuuldu 
läbiarutamist ongi jõutud järel-
dusele, et Setomaa suhteliselt 
väikesed maalapid on üsna so-
bilikud mustsõstra kasvatami-
seks ja seda just mahe- ehk bio-
loogilisel meetodil. 

Mustsõstar on kasvutingi-
muste osas küllaltki nõud-
lik, eelistades valgusküllaseid, 
kerge lõuna- või läänesuunali-
se kaldega põllulappe, kus on 

kergelt happeline või neutraal-
ne, aga toitaineterikas pinnas. 

Istanduse rajamisel on äär-
miselt tähtis marjasortide va-
lik, eelistada tuleks kindlas-
ti Eestis testitud sorte, mis on 
meie tingimustes talvekindlad, 
saagikad, haigustele ja kahjuri-
tele vastupidavad. 

Marjakorje kombain ja 
tootmisbaas

Suurtes istandikes korjatakse 
marjasaak enamasti vastava 
kombaini abil, mis on sadades 
kordades efektiivsem kui käsi-
korje.

Seega, istikute valikul peab 
kontrollima, et soetatavad 
marjasordid sobivad ka masin-
korjeks. Masinkorjeks  aretatud 
sortide puhul on põõsad püsti-
se ja tugevama kasvulaadiga, 
marjad valmivad samaaegselt 
ja on tavaliselt tugevama vil-
jakestaga. 

Tulundusühistu „Seto Aiad“ 
liikmed ongi valinud kasvata-
miseks sordid, mis on suures 
osas Eestis testitud ja meile 
teadaolevalt kõige haiguste- ja 
külmakindlamad. 

Maheviljeluse korral ei tohi 
kasutata keemilisi taimekaitse-
vahendeid ega mineraalväetisi, 
siis õige sordi valik on üliolu-
line. 

Käesoleval ajal on õnneks 
nii Eestist kui Poolast võimalik 
soetada meie tingimuste jaoks 
sobivaid istikuid ja üsna mõist-
liku hinnaga. Kindlasti on ma-
hekasvatus rohkem töödnõu-
dev kui intensiivkasvatus, kuid 
samas on toodang oluliselt kõr-
gemalt hinnatud.

Ühistu tulevikuplaanides 
ongi hankida ühistule mar-
jakorje kombain ja kaugemas 
perspektiivis ehitada valmis 
tootmisbaas, kus ühistu liik-
mete poolt kasvatatud esma-
toodangut edukalt väärin-
dada, valmistades mahlasid, 
moose, püreesid ja mistahes 
teisi maitsvaid tooteid meie 
tarbijale.

Esimesed saagid 
kogutud

Tänavu andsid juba ühistu kol-
me liikme mustsõstra istandi-
kud marjasaaki. Kuna ühistu 
tegevus on alles algfaasis, siis 
hetkel peavad kõik ettevõt-

Seto mustsõstrad
TÜ Seto Aiad on tänaseks 
kuueteistkümnele 
hektarile istutanud üle 
70 tuhande mustasõstra 
põõsa. Kasvutingimuste 
osas nõudlik mari 
on tervislik ja sobib 
kasvatamiseks Setomaa 
väikestel ja künklikel 
maalappidel.

AIME ja NEEME TULP
Ostrova Mari OÜ 

Ühe aasta vanune mustsõstrapõld Meremäel.

Ühistu on soetanud istutusmasina. Täna on puudu korjekom-
bain, lähiajal plaanitakse rajada veel ka tootmisbaas.

Autokauplused

jad leidma ise võimalused oma 
toodangu realiseerimiseks ja/ 
või väärindamiseks. 

Ostrova Mari OÜ, perekond 
Tulp eestvedamisel, on saanud 
oma põldudelt marjasaaki juba 
2 aastat. Valmistatud ja müüdud 
on ka esimene toodang- must-
sõstra mahla ja mustsõstra jahu 
näol. Toodete valmistamisel oli 
suureks abiks EMÜ Polli Aian-
dusuuringute Keskus.

Loodud tulundusühistu pea-
miseks eesmärgiks on kasutada  
ära koostööst tekkiva sünergia 
võimalusi ja eeliseid, võrreldes 
iga üksikult tegutseva  väikeet-
tevõtja võimekusega. 

Ühiselt on planeeritud soeta-
da marjaistikud ja teha tulevi-
kus suuremad investeeringud.

Ühine turundustegevus 
ja müügikanalid

 Tulundusühistu eesmärgiks on 
korraldada ka ühistu liikmete-
le koolitusi ja õppereise. Väga 
oluline ja tähtis roll on edaspidi 
ühisel turundustegevusel ning 
müügikanalite leidmisel. Iga 
ühistu liige peab küll ise hool-
dama oma istandikke (harima, 
niitma, väetama), kuid kapita-
limahukad tegevused võiksid 
tulevikus olla siiski ühised.

Setomaa aedades valminud mustasõstratooted.



Sportimisvõimalused Meremäe vallas

Nimetus Koht Aeg Tunnihind Märkused/selgitused

Aeroobika, jõu- ja ringtree-
ningud

Meremäe Kool Esmaspäeviti kell 18-19 
(jaanuar kuni mai; 
september kuni detsember)

2,5 eur Kuupilet 10-12,5 eur. Treener Maire Kaur transpordikulud on tasutud kohaliku omavalitsuse eelarvest 
Meremäe Kultuuriühingu taotluse alusel. Spordisaali üüri on kompenseerinud Meremäe Kool, kes saab 
igapäevaselt kasutada Meremäe Kultuuriühingu vahendeid (digitaalne klaver, erinevad muusikainstru-
mendid ja helitehnika).

Jõusaali kasutamine Meremäe Kool Esmaspäeviti kell 18-20; 
Kolmapäeviti kell 19-21; 
Teistel aegadel kooskõlastada 
Meremäe Kultuuriühinguga.

1 eur Jõusaali treeningvahendid on soetatud Leader meetme rahastusega. Olemas on: hantlid, kang, sõudeer-
gomeeter, matid, lindid, reguleeritava kaldega treeningpink, kettad, kummilindid, pallid. Jõusaalis on ole-
mas torumakk muusika kuulamiseks. Jõutreeningud Markus Männiku juhendamisel toimuvad vastavalt 
võimalustele.

Võimla kasutamine Meremäe Kool Kokkuleppel 5 eur 7- 24 tundi 35 eur/ööpäev. Aegade broneerimine kooskõlastada Meremäe Kooliga. 

Pesuruumi dušši kasutamine Meremäe Kool Kokkuleppel 0,5 eur Aegade broneerimine kooskõlastada Meremäe Kooliga.

Sauna kasutamine Meremäe Kool Kokkuleppel 7 eur Aegade broneerimine kooskõlastada Meremäe Kooliga.

Võimla ja jõusaali kasutamine Obinitsa külakeskus Teisipäevast laupäevani 
16.30-20.00.

1 eur 10 korra pilet 6 eur.  Aegade broneerimine kooskõlastada Obinitsa külakeskusega.

Sauna kasutamine Obinitsa külakeskus Kokkuleppel 2 eur Perepilet (4-5 inimest) 6,5 eur/tund. Võimla kasutamine erikokkuleppe 15 eur. Aegade broneerimine koos-
kõlastada Obinitsa külakeskusega.

Tervise- ja maastikurajad. Meremäe vald terviserada terviserada Terviserajad kõndimiseks, jooksmiseks ja jalgrattaga sõitmiseks: 
1) Meremäe-Palandõ-Hilläkeste järv-Kuke org-Tsirgu-Ulaskova-Meremäe (9 km)  
2) Meremäe-Poksa-Väiko-Serga-Meremäe (5 km) 
3) Meremäe-Lepä-Serga-Meremäe (7 km) 
4) Meremäe-Keerba-Olehkova-Kuigõ-Paloveere-Väiko-Serga-Meremäe (9 km) 
5) Meremäe-Ulaskova-Kalatsova-Meremäe (10 km).
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Piiriveere Liideri 
uus taotlusvoor 
on avatud
Piiriveere Liider 
taotlusvooru põhilised 
eesmärgid on edendada 
elu tegevuspiirkonnas 
kohalike inimeste 
algatuste ja kohaliku 
koostöö kaudu. Üldiseks 
põhimõtteks on 
suurendada kohalikku 
suutlikkust, luua töökohti 
ja mitmekesistada elu 
maapiirkonnas. 

Meeldiv ja väärtuslik elukesk-
kond, võimalused huvialadega 
tegelemiseks ning enesearen-
duseks, teenuste piisav kätte-
saadavus on eelduseks, et ini-
mesed jääksid piirkonda elama 
ning et juurde tuleks ka uusi 
elanikke. 

Teiseks, võrdselt oluliseks 
eelduseks on see, et inimestel 
oleks sissetulek.

Ettevõtluse ja ettevõtlikku-
se arendamine, olemasolevad 
säilitatud ja uued loodavad töö-
kohad, suurenev palgatase piir-
konnas – kõik see aitab kaasa, et 
inimesed selles piirkonnas jät-
kuvalt elaksid.

Prioriteetsed 
eesmärgid:

 ■ Piirkonna ettevõtlus on mit-
mekesine.

 ■ Ettevõtluses rakendatakse 
rohkem kohalikku ressurssi ja 
potentsiaali 

 ■ Elanikkonna elukvaliteet on 
paranenud tänu huvitegevu-
sele ja teenuste kättesaada-
vusele

 ■ Piirkonna tööealise rahvas-
tiku potentsiaal on tööturul 
paremini rakendatud 

Piiriveere Liider üldkoosolekul 
kinnitati 2017. aasta Leader 
programmi projektitoetusteks 
ligi 700 tuhat eurot.

Kuhu ja kui palju?

Toetuseelarve jaguneb kolme 
meetme vahel järgmiselt:

 ■ Meede 1 „Elukeskkonna aren-
damine“ projektide toetami-
seks on 198 012 eurot.

 ■ Meede 2 „Ettevõtluse aren-
damine“ toetamiseks on 297 
018 eurot.

 ■ Meede 3 „Koostöö ja ühiste-
gevuse arendamine“ toetami-
seks on 165 010 eurot, mis 
jaguneb sealhulgas kahe ala-
meetme vahel - Ühistegevu-
se arendamine” 132 008 eu-
rot ja “Koostöö arendamine” 
33 002 eurot.

Millal?

2017. aastal on kavas läbi 
viia kaks taotlusvooru: 
27. veebruar kuni 15. märts ja 
oktoobris. Esimese taotlusvoo-
ru infopäevad toimuvad veeb-
ruaris.

Kust saab infot?

Kõikidel huvilistel on soovita-
tav enne taotlusvoorude ava-
nemist osa võtta taotlejatele 
suunatud infopäevadest. Taot-
lejatel on võimalik taotluse sisu 
koostamisel konsulteerida ka 
meetmenõustajatega (taotle-

jale tasuta).
Info avanevatest taotlusvoo-

rudest, infopäevadest ja meet-
menõustajate kontaktid leiab 
Piiriveere Liideri kodulehekül-
jelt www.piiriveere.ee.

Perioodil 2015-2020 on Pii-
riveere Liideri kogueelarve Le-
ader meetme rakendamisel 
2,75 miljonit eurot, millest vä-
hemalt 2,2 miljonit kasutatakse 
projektitoetusteks.

LEADER meetmest on või-
malik toetust taotleda Räpina, 
Mikitamäe, Orava, Värska, Me-
remäe ja Misso vallas tegutse-
vatel omavalitsustel, ettevõtja-
tel ning  mittetulundussektoril.

Sportimisvõimalused
Meremäe vallas aastal 2017

Treeningtund Meremäe kooli võimlas. Jõusaal Obinitsa külakeskuses.
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Setomaa Valdade 
Liidu vana-
uusaasta peol 
jagati tunnustusi

Peo kontserdil sai kuulata Mo-
kornulga leelokoori, Mere-
mäe-Obinitsa naiskoori, Seto 
miihi summa ja abikaasasid 
Aino-Maria Helmi ning Valdur 
Helmi.

Tervitusteks ja sõnavõttu-
deks olid teiste seas kohal ma-
aeluminister Tarmo Tamm 
ja Reformierakonna esimees 
Hanno Pevkur. Samuti anti va-
na-uusaasta peol üle valitse-

Tiitli Setomaa Aasta Inimene 2016 pälvisid:

 ■ Viivika Kooser – seto leelopargi Hõpehelme ja Meremäe meeste ning Seto Miih´i Summa vedami-
se ja toetamise eest

 ■ Helju Majak – Petseri seto seltsi elushoidmise eest
 ■ Ilmar Vananurm – 70 aasta jooksul ilmatupalju aega seto kultuuri hoidmisele ja tutvustamisele 

pühendamise eest, tema looming on rikastanud kultuurielu ja ta on hoidnud ajalugu meeles
 ■ Vello Lõvi – Setomaa elu edendamise eest oma 60 eluaasta jooksul
 ■ Ingrit Kala – Setomaale oma klassi rattaorienteerumise maailmameistri tiitli toomise eest
 ■ Jalmar Vabarna - Treski küüni avamise, kultuurihuviliste inimeste Setomaale toomise ja muusikate-

gevusega setosid üle maailma tutvustamise eest
 ■ Rein Järvelill – Setomaa arengu ja ühinemise heaks tehtud pikaajalise töö eest
 ■ Karin Sonts – Mikitamäe hariduselu arendamise ja seto keele ja kultuuri koolis püsimise eest
 ■ Rein Zaitsev – Värska kooli kindla juhtimise ja koolis seto keele ja kultuuri püsimise eest
 ■ Ülle Orhidejeva – Misso koolis seto keele ja kultuuri õpetamise eest
 ■ Mainer Järvelill – Meremäe kooli kui aktiivse Eesti ettevõtliku kooli eestvedamise eest
 ■ Ülempreester Viktor Ivask – Obinitsa kiriku renoveerimise korraldamise eest. Ta teenib kiriku ja 

külade tsässonapühadel, panustab kogukonna ellu ka väljaspool kirikut ja on oma positiivse elu-
hoiakuga on tugi ja eeskuju igale inimesele

 ■ Preester Peeter Uibo – kirikus ja külade tsässonapühadel teenimise eest. Ta panustab kogukonna 
ellu ka väljaspool kirikut ja on oma positiivse eluhoiakuga tugi ja eeskuju igale inimesele

 ■ Preester Andreas Põld – Värska ja Saatse kiriku renoveerimise eest. Ta teenib kiriku ja külade tsäs-
sonapühadel, panustab kogukonna ellu ka väljaspool kirikut jalgpallitreenerina.

 ■ Preester Tihhon Tammes – Võõpsu kirikus teenimise ja Võõpsu kogukonna ellu panustamise eest. 
Oma positiivse eluhoiakuga on ta tugi ja eeskuju igale inimesele.

Setomaa Aasta Tegu 2016 laureaadid on järgmised:

 ■ Sigre Andreson - Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu IX käsitööettevõtluse foorumi meeldejääva 
korraldamise eest Setomaal, millega kinnistati Setomaa kui pärandkäsitöö hoidja ja arendaja mai-
ne.

 ■ Värska sanatoorium -  ravikorpuse balneoteraapiakeskuseks ümberehitamise eest, tänu millele te-
gutseb Setomaal Eesti esimene balneoteraapia- ja rehabilitatsioonikeskus

 ■ Seto Jõulumaa käivitamine – juba kaks aastat on see pakkunud rõõmu väikestele ja suurtele ja 
toonud külalisi Setomaale ka talvel

 ■ Leelopark Helmekaala – 30 aastase järjestikuse tegutsemise eest, mille jooksul on nad teinud ini-
mestele oma lauluga heameelt ja on olnud aktiivsed Setomaa ettevõtmistes

 ■ Obinitsa pensionäride selts – aktiivse tegutsemise eest, mis on aidanud hoida elu sees nii Obinit-
sas kui ümberkaudsetes külades

 ■ Maia Vassiljevna Vassiljeva - Petseri äri-inkubaatori käivitamine ja juhtimine.
 ■ Mikitamäe köieveo meeskond – Eesti valdade 24. suvemängudelt Setomaale III koha toomise eest
 ■ Seto Talumuuseum ja Saatse seto muuseum – muuseumide põnevamaks muutmine aktiivsete te-

gevuste pakkumise, leelopäeva korraldamise, kostipäeval ja teistel üritustel aktiivse osalemisega 
ja Saatses leelotoa loomise eest

Setomaa Aasta Sõbra 2016 tiitli pälvisid:

 ■ Evelin Urm –meeldejääva setopärase kujunduse tegemise eest Seto Pitsi päevade näitusele, Seto 
käsitöö näitusele Tallinnas, käsitöönäitusele Petseri seto majas, veebilehtedele ja plakatitele

 ■ Jüri Adams – Seto valla tekkimise õigusliku aluse loomisele kaasaaitamise eest
 ■ Hanno Pevkur – Setomaa arengule kaasaaitamise eest

Setomaa Aasta Sporditegu 2016 tiitli pälvis:

 ■ TEAM KUDRE – heade tulemuste eest orienteerumise tiitlivõistlustel

Meremäel Kalatsova külas 
toimus vana-uusaasta 
õhtul, 13. jaanuaril 
Setomaa Valdade Liidu 
vana-uusaasta pidu. 
Setomaa turismitalus 
toimunud peol jagati 
Setomaa arengusse 
panustajatele tunnustusi.

mine järgmiseks 2017. aastaks 
Meremäe valla käest Misso val-
lale. 

Setomaa Valdade Liit tun-
nustas peol möödunud 2016. 

aastal enim oma tööga ja pü-
hendumusega silmapaistnud 
inimesi, organisatsioone ja 
väärt tegusid  ning nende pa-
nust piirkonna arengusse.

Meremäe ajaleht

Väljaandja: Meremäe Vallavalitsus, 
Meremäe küla, 65302 Meremäe vald 
 

Toimetaja: 5852 0011 
Kaastöö ja reklaam: meremae.ajaleht@gmail.com 

Makett ja küljendus: Tomi Saluveer
Teostaja: Kokkuhoid MTÜ
Trükkija: Printall AS
 
Ajalehe järgmine number ilmub märtsis.

Meremäe-Obinitsa naiskoor laulmas Setomaa turismitalus toimunud peol.

Setomaa Valdade Liidu korraldatud vana-uusaasta peol ja setode tunnustamistseremoonial osales ligikaudu 150 inimest.

Mokornulga leelokooi naised vana-uusaasta peol.



Arvult juba seitsmes 
Ostrova Festival toimub 
21.- 22. juulil 2017 
Meremäel, Ostrova 
külas. Ostrova festivali 
programm avaldatakse 
veebruaris, piletid tulevad 
müüki märtsis.

Kahe päeva jooksul saab kuul-
da ja näha nii tuntud artiste 
kui alles tuult tiibadesse saa-
vaid muusikuid. Loomulikult 
ei puudu üheltki Ostrova Fes-
tivalilt ka Seto leelokoorid.

Teisel festivali päeval saavad 
lapsed vaadata ka toredat teat-
rietendust Ostrova suures talu-
küünis. Festival lõpeb laupäeva 
õhtul suure simmaniga. Täp-
sem festivali programm aval-
datakse veebruaris.

Kõigil külastajatel on võima-
lik tutvuda kohaliku käsitööga. 
Ostrova Festivalile oodatak-
se kauplema eelkõige Setomaa 
kodukohvikuid. Käsitöölised ja 
kauplejad, olge julged ja andke 
endast juba märku!

Pileteid müüakse mitmetes 
Setomaa müügipunktides, s.h. 
Meremäe Vallamajas ja Obinit-
sa Muuseumis. Piletite hinnad 
on kiirematele ostjatele sood-
samad. Tule ja saa kõigest sel-
lest osa!

Ostrova festivali 
piletid märtsist müügil

Meremäe kultuurikalender jaanuar-märts 2017

Sündmus Koht Aeg

Tatra nädal Obinitsa muuseum 17.01-21.01

Vana Baskini Teater etendus "Meie naised" Vastseliina rahvamaja 18.01 kell 19.00

Nägemus Seto Külävüü arendusest Värska Kultuurikeskus 20.01 kell 14.00

Kontsertsari “Muusika Eestimaale” - Maano Männi (viiul) 
ja Auli Lonks (klaver) kontsert muusikakoolis 

Vastseliina rahvamaja 24.01 kell 18:00

Setomaa lahtised karikavõistlused ujumises. I etapp. 
Vajalik eelregistreerimine

Värska Veekeskus  29.01 kell 10.00

Fotonäitus “Tsiistrenuka 20. sajandi esimese poole ini-
mestest, jäädvustatuna tollase päevapiltniku poolt”

Vastseliina rahvamaja 01.11 2016 - 31.01 
2017

Waldorfnuku valmistamise jätkukoolitus Obinitsa muuseum 31.01.2017

Kohupiimanädal Obinitsa muuseum 14.02 - 18.02

Istjatsi õtak Seto Tsäimaja 15.02 kell 18.00

Setomaa lahtised karikavõistlused ujumises. II etapp.  
Vajalik eelregistreerimine.

Värska Veekeskus 19.02 kell 10.00

Seto rõivile panemine Obinitsa muuseum 21.02 kell 16.00

Maaselits Obinitsa ja Seto talu-
muuseum

26.02.2017

Vastlapäeva tähistamine Hirvemäe, Värska 28.02.2017

Koosistumine - Liidile mõeldes Obinitsa muuseum 07.03.2017

Setomaa lahtised karikavõistlused ujumises. III etapp. 
Vajalik eelregistreerimine

Värska Veekeskus 12.03 kell 10.00

Maateatripäev Lasva Rahvamaja 12.03.2017

Oma ema keeles lugemine Obinitsa muuseum 14.03.2017

Kõrvitsa nädal Obinitsa muuseum 14.03 - 18.03

Käsitööselts Kirävüü lahtiste uste päevad Värska Kultuurikeskus 14.03 - 16.03

Koolivaheaeg muuseumis. Lastelaager. 
Vajalik eelregistreerimine. Laager on tasuline.

Seto talumuuseum 22.03 - 23.03

XXXIX Peipsi Talimängud Värska Kultuurikeskus 25.02

Muinasjutu- ja teatripäev Saatse seto muuseum 29.03

Kuna oll´ s´ooh kandih aigõ al-
gus? Õks päält tuud ku man-
nõriä tast ar’ läts. Nii tulõ väl-
lä, õt tah om eletü joba päält 
kümne tuhandõ aastaga vaest. 
Täämbädsõl aol massa-i sõna 
inäp miäkit. Miis või kimmält 
ütte asja lupa’, a veid´o il-
dampa tetä’ hoobis tõisil-
dõ... A aoluu pääle küüs-
täs tõendit: sa võit jo 
niimuudu arvada’, a koh   
m ä r g i ’ omma’?

Põh´a- ja Lääne-Ees-
ti paepinna pääl paistu-
sõ’ märgi’ selgehe silmä. 
Saarõmaa loopäälsele või 
õgaüts hindäst maaha jättä’ 
mulgukõsõ, miä kasus kinni 
piä sada vai inämp aastakka. 
Mi kandih matt võso ja mõts 
perüs kipõstõ kõõ hindä ala. 
Mõnõ’ suurõba’ märgi’ pais-
tusõ’ ka puie siäst vällä: liina-
mäe või opnu silm hõlpsahe ar’ 
tunda’, niisamatõ kalmõ’. Mä-
lehtävüisi oll´ Obinitsa veereh 
umal aol eski „kalmõtõsõda“, 
ku mõtsaumanik tahtsõ mus-
titsõ’ matusõkotusõ’ pall´ast 
rako’. Tuukõrd jäi süämetuns-
tusõga inemiisi tahtminõ pää-
le. Imelik mõtõlda’: ku keri-
ko vai mõisapargi kallalõ läät, 
olõt vooriga vandaal valmis, a 
kalmõ’ ja hiiekotusõ’ massa-i 
mõnõ silmih kopkatki, hot´ 
omma’ säändse’ märgi’ vanõm-
ba’ ja tuupoolõst tähtsämbägi’.

Nõukogodõ aigu Setomaa 
mustist aoluku piaaigu õs uuri-
tagi, eski säitsmekümnendäil, 
mineva aastasaa aigu oll´ ar-

vaminõ, õt s´oo nulgakõnõ oll´ 
perüs tühi ja pal´as vai sõs hõr-
rõlt asustõdu. Tuu saa-i kukki-
muudu õigõ olla’. Mi kandih om 
olnu kalarikka’ jõõ’-järve’, ilo-
sa’ mar´a-seenemõtsa’, eläjit 
täüs, ja umaaignõ inemine pidi 
õks puruull´ olõma, ku tä s´oost 
kõõst tahtnu-s osa saia’. Lisast 
om mi maarüpüh ka hulka savvi, 
minkast joba innevanastõ pot-
tõ ja anomit tetti. Päälekauba 
pidi’ tast minemä ka kaubatii’.

Kuulda’ om- maki terävä 
pilguga inemise’ löüdnü mõnõ 
nurmõ päält huka ümärikkõ 
mulguga kivve vai savisõõri-
kit, midä kedervarrõ rasõhhu-
sõst tarvitõdi. Meremäe tornist 
om nätä’ muinasaignõ põllula-
pikõnõ – tummõmb kotus kün-
tü nurmõ keskel.

Minevä suvi tetti meil Küllä-
tüvä küläh kõrda tsässonatago-
nõ org: kopaga kisti võso maa-
ha ja kamara alt nakas´ vällä 
tulõma vannu potikildõ ni tu-
lõasõmit. Midägi kor´as kok-
ko Raudoja Ahto, kiä löüdse 
ka üte arvada’ töödeldü tulõki-
vitükükõsõ. No’ olõ ma perüs 
sakõhõ käünü tsässona takah, 
nõna maah, ja õga vuur midägi 
mano löüdnü. Kuu aigu tagasi 

Märgi’maa pääl ja seeh
trehvssi ma Tartoh uulidsa pääl 
umma vanna sõpra-arheoloogi 
ja kõnõli löütüst tälle.

„Tuu’ mu kätte, kaemi üle,“ 
ütel´ timä. Nii veiegi ma uma’ 
potikillu’ sõbra kätte. Umbõ ki-
põstõ lapas´ tä savitükü’ kolmõ 
unikohe: „Siih om arvada’ rav-
vaaig, siih – keskaig, s´oo om 
kuvvõtõiskümnes-säitsme-
tõiskümnes aastasada.“

No’ loodami, õt suvõl tulõ-
va’ ka petsialisti’ kotust kaema. 
Küllätova küllä. Ma tiiä külh, 
õt vokaalharmooniat tähtsäst 
pidävä’ inemise’ om mi külä ni-
meh kõõ tähe’ täpilidsõst ten-

nü, a ma arva sõski, õt „-va“ 
sõnalõpp vanal aol vett om 
tähendänü. Ku sa müüdä 
Setomaad sõidat ja treh-
vät tiiveereh säändse lõ-
puga küläkõist, om s´oo 
kimmähe ürgoro veereh. 
TäägloVA, KalatsoVA, 
KiksoVA, OstroVA... Kõ-

nõlõmalda Pihkvast, miä 
pedäjavaigu vett vai jõkõ 

tähendäs.
Olgu’ tollõ kir´äpildiga, 

kuis om, a tiidä’, õt tsässona’ 
omma’ ehitedü pühäde kotus-
tõ pääle: kasvai mõnõ puu vai 
kivi lähkohe. Mi küläh om tsäs-
sona man välk mito vuuri üte 
tarõ palama löönü, tsässona ta-
kah om pühä läteh, kohe säidse 
allikat vett sisse toova’, ni näi-
dega piä ütele joonõlõ jääse Tü-
misemägi, koh arvada’ aastasa-
tu om umal aol jaanituld tettü. 
Tsässona takah, lätte lähkoh 
omgi vana tulõasõ, kost ma 
kõgõ inämp potikildõ löüdse. 
Lisast om Küllätovah olnu ka 
Kalme talo.

Ku mõistat kaia’ ja kullõlda’, 
kõnõlõs maa sullõ aoluku, ko-
tusõnime’ innitsist inemiisist. 
Võiolla’ tulõgi mustitsit seto 
külli vai näide asõmit otsi’ ür-
gorgõ mant, selle õt inemiisil 
om kumbõst uma teotsõmisõ-
ga märke maaha jättä’.

MERLE JÄÄGER
Näitleja ja luuletaja 

Kõrd küüsse üts perimusõ 
kogoja seto mehekõsõ 
käest: „Kavva ti rahvas tah 
elänü om kah?“ 
„Aigõ alostusõst pääle,“ 
kostnu teedakõnõ vasta.

Möödunud suvine festivalimelu.

Ultima Thule oli möödunud aasta üks festivali peaesinejatest.

Leelokoor Hõpõhelme’ ja Meremäe Mehe’ festivalilaval.

Ostrova festivalil esinesid Rikka Ivvani Pillilaagri lapsed.

MEREMAE   AJALEHT12 Jaanuar 2017


	_GoBack

