
ÜLLE HERR 
Meremäe abiballavanem

Elame huvitaval ajal, kus kõik 
on muutumises ja seda kiiremi-
ni, kui me harjunud oleme. Ole-
me sel sügisel haldusreformiga 
lõpusirgel ning uute muutuste 
künnisel. Aga praegusel ajahet-
kel ei peaks me mitte ootama, 
kuidas meie eest tähtsamad 
asjad ära otsustatakse ja uued 
teetähised paika pannakse. 
Hoopis kindlam tunne on tu-
levikku vaadata, kui me kõik 
jõudumööda saame, oskame ja 
tahame tulevikku muutvatesse 
otsustesse omalt poolt panus-
tada. Kohaliku omavalitsuse 
valimised on lausa ukse ees ja 
see kohustab ka valijat vastu-
tustundlikke valikuid tegema. 
Usun, et kodukandi käekäik lä-
heb inimestele kindlasti korda.

 Meremäe vald sai kesta 95 
aastat. Sellesse aega on mah-
tunud kolm riigikorda, kaks 
okupatsiooni ning seejärel 
kaua oodatud Eesti taasise-
seisvumine. On sümboolne, et 
esimene oma vallamaja rajati 
Meremäe asulasse tähtsamate 
teede ristumiskohta. Imetle-
da võiks tolleaegsete inimeste 
omaalgatusi: kes kinkis maa-
tüki, koos ehitati vallamaja 
üles, oli tunda kokkuhoidvat 
vaimu. Sõja-järgsetel aastatel 
algasid ühismajandite loomine 
ja nõukogude võimu ümber-
korraldused. Elujõulised külad 
tühjenesid noortest, kes loot-
sid linnades kergemini teenis-
tust leida. Majandite aegsest 
elu-olust võivad praegu oma 
lastelastele pajatada tänased 
vanavanemad. Järgnesid 1980.–
1990. aastate suured muutused 
ja Ülemnõukogu Presiidiumi 
otsusega sai 5. märtsil 1992 
Meremäe külanõukogust taas 
Meremäe vald. Uued lootused 
ja soovid tärkasid nii noorte 
kui päris vanade hinges. Aga 
raske on paljudel tänaseni lep-
pida sellega, et kontrolljoon 
on poolitanud muistse setode 
asuala kaheks ja kõige suurem 
kohalik keskus Petseri linn on 
jäänudki piiri taha. Küsimus, 
kuhu peaks tulema ühisvalla 
keskus, on tekkinud Petseri kui 
vana setode keskuse kaotamise 
tagajärjel. 

Olen kindel, et kõik on and-
nudki endast parima. Seda 
on püüdnud ka teha tänane 
Mere mäe vald. Võime uhked 
ja rõõmsad olla, et meil on 
peagi ühinevasse valda kaasa 
võtta korrastatud koolimaja ja 
kaasajastatud staadion koos 
 välitreeningalaga. Senised toe-
tusprogrammid jätkuvad ja loo-

dame, et piiriäärse kandi mured 
ja nende lahendusel jõuavad ka 
olulistesse otsustesse vabariigi 
tasandil.

Kõige olulisemaks väärtuseks 

on kindlasti meie inimesed koos 
paikkonna vanade traditsiooni-
de ja iidse kultuuripärandiga. 
Meil on mitu leelokoori, kelle 
abiga kantakse edasi UNESCO 

vaimse kultuuripärandi vääri-
liseks peetud laulutraditsiooni 
– seto leelot. Meil on oma Seto 
Galerii ja Taarka Pärimustea-
ter, on erinevaid traditsioone 
ja väärtusi koondav Meremäe 
Kultuuriühing ja palju teisigi 
seltse ning ühinguid. See kant 
väärib kindlasti kultuuripealin-
na nime. 

Meil on tavapärasest aktiiv-
semad pensionärid ja veel palju 
kodanike ühendusi ning tubli-
sid ettevõtjaid, kes ka raskema-
tes oludes teevad head tööd ja 
tulevad toime. 

On mõndagi, mille üle võime 
uhked olla. Ja me kõik saame 
panustada koos uude algu-
sesse – uue ühendvalla üles-
ehitamisse. Soovin edu peagi 
esimesi samme tegevale Seto 
vallale ning kaasavat ja tarka 
juhtimist. 
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Hea vallarahvas!
 

Teie käes on iseseisva Meremäe valla viimane 
ajaleht. Meremäe vald on rasketest ja keerulistest 
aegadest hoolimata jõudnud kõrge vanuseni. 
95 aastat on väga väärikas iga. Tahaks väga loota, 
et ka ühinenud suure Setomaa valla ajalehes 
kajastatakse edaspidi kõigi piirkondade 
tegemisi-toimetamisi,uudiseid ja sündmusi.

Aastaring hakkab lõppema ja need vallas 
planeeritud tegevused, mis said aasta algul 
volikogu poolt kinnitatud, on kohe-kohe valmis 
saamas. Vallavanemana on mul siiralt hea meel, 
et ka mina sain Meremäe valla arengusse oma 
väikese panuse anda.

Meremäe kooli jõudsime 1. septembriks väga 
korralikult ära remontida. Nüüd on ainult vaja, 
et kooli juhtkonna ja meie ühistööna õnnestuks 
leida lapsi,kes võiksid meie kooli õppima tulla. 
Ajalehe ilmumise ajaks on ka spordiväljak 
saanud uue näo. Valmima peaks tartaankattega 
jooksurada, valmis on saanud välitreeningala 
koos trenažööride, poomide ja tenniselauaga, 
kus on võimalik oma keha ja vastupidavust 
treenida. Lisaks on paigaldatud uued korvpalli- 
lauad ja valminud on korralik võrkpalliplats. 
Paigaldatakse uued jalgpalliväravad. Tehakse 
uued kuulitõuke- ja kettaheite ringid. Plaanis on 
veel sellel aastal ehitada uus rulapark. Tahaks 
loota, et see koht ei ole ainult kehalise kasvatuse 
tundide läbiviimiseks, vaid ka täiskasvanute ja 
väikelaste tegevuskohaks. Kogu perega 
sportimiseks.

Obinitsas sai samuti valmis välitreeningala. 
Veel tahame sellel aastal lastele parki mängu-
väljaku ehitada. Obinitsa küla sissesõiduteedele 
paigaldasime külatähised. Sellel aastal saime 
tegeleda ka valla teede katendi uuendamisega. 
Remonditud sai viis kilomeetrit teid. Praegu on 
käsil teeäärte niitmine.

Vallas oleks teha veel oi kui palju, aga raamid 
seab ette valla eelarve. Tahaks loota, et suurema 
valla puhul on ka võimalusi rohkem. 

Aivar Luts
Meremäe vallavanem

Kool
Meremäe Koolis on 

paremad õpitingimused 
ja mitmekülgne 

huviharidus
lk 3

Vald
Ülevaade Meremäe 

vallavalitsuse ja volikogu 
viimaste kuude 

tegemistest
lk 4, 5

Tööjuubel
Anni Lahe – 
45. tööaastat 

Meremäe 
raamatukogus

lk 6

 Meremäe viimase vallavalitsuse töötajad septembris 2017. Foto: Mainer Järvelill

Elame huvitaval ajal

Meremäe esimese vallavalitsuse töötajad 1924. aastal: abi
vallavanem Efim Liivik (vasakult), vallasekretär JohanTamm,
vallavanemNikolaiRammulajakantseleiametnikGotliebRan
naste.
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Lehekuu viimase nädala-
vahetuse laupäeval avas 
väike Meremäe kodukool 
uksed oma endistele 
õpilastele ja siin töötanud 
õpetajatele. Tulijaid oli 
paljudest Eestimaa 
paikadest. Tulid kõik, 
kes said ja kel kodupaik 
hinges ning südames. 
Tänane kodu võib olla 
ükskõik kus iganes, aga 
lapsepõlveradade järele 
tekib aastatega aina 
suurem igatsus.

Ja tänane koolipere oli kõ-
vasti valmistunud kokkusaa-
miseks. Iga tulija tundis juba 
välisuksest sisenedes, et teda 
oodati. 

Aktust kuulas ja vaatas saa-
litäis rahvast hiirvaikselt, kuigi 
oleks niipalju rääkimist olnud. 
Kui laulsime „Meremäe valssi”, 
mis loodud 50 aastat tagasi, 
sõnade autoriks tollane vene 
keele õpetaja Olga Gerbst ja 

viisi autoriks vilistlane Arvo 
Sikk, tegime seda püsti seistes, 

liigutuspisarad paljudel silma-
nurgas.

Klassikaaslastega vesteldes 
meenutasime ikka noorusaega 

ja õpetajaid. Heldimustunde-
ga, aga ka muigelsui meenutati 
koolinalju ja meie aja legen-
daarsemaid õpetajaid: Ivi ja 
Kaarel Tetsmanit, Veera Rauda, 
Helju Nõud, Mihkel Pihlapuud, 
Koit Viimsalu, Mare ja Kaimo 
Tara, Luule ja Endel Rikandit, 
Külli Kärblast jpt.

12. lennu lõpetajana on mul 
hea meel, et meie kaheteist-
kümnest lõpe tajast on mitmed 
oma kodu radadele truuks jää-
nud, siin oma pere loonud ja 
lapsedki suureks kasvatanud. 
Aitäh teile, Hele Verrev, Aime 
Salumägi ja Guuri Piholaan. Te 
olete elu Meremäel ja Obinit-
sas alles aidanud hoida. Hele, 
kes koolimajas ka igapäevaselt 
tööl, jõudis sel õhtul suhelda 
kõigiga, esineda naiskooriga 
MONK, kanda ette endise õpi-
lase ja hilisema inglise keele 
õpetaja Kersti Pai helgetun-
delise luuletuse „Vastseliinast 
Meremäele”, mis on ka avalda-
tud luulevihikus „Kümme laulu 
Petserimaalt”. Autori kirjapan-
dus on tugevalt tunda inspirat-
sioonilaengut kodukohast. 

Ei tunne küll isiklikult tänast 
direktorit Mainer Järvelilli, kuid 
oma ettekandes kooli ajaloost 
suutis ta kohaletulnuid köita 
mõtliku ja väärika esinemisega. 
Teame kõik, mis mured kim-
butavad Eestimaa väikekoole, 
aga ometi lõpetas direktor oma 
kõne optimistlikus toonis. 

Oli tore pidu. Esinesid täna-
sed õpilased, olid võrratud õh-
tujuhid,heal tasemel naiskoor, 
oli „Pääväpüürdja”, tunnustati 
koolitöötajaid. Oli sööki ja joo-
ki. Oli toredaid kokkusaamisi.

Aitäh kõigile, kes peo korda-
minekule oma panuse andsid.

Tänastele õppuritele tahan 
öelda, et kool on igal pool üsna 
sarnane. Alati pole mõistlik 
vaadata vaid eliitkooli poole. 
Kui on õpetajaid, kes suudavad 
teid suunata tarkuste radadele 
ka väikses maakoolis, on see 
kindlasti hubasem ja kodusem. 
Mulle tundub, et Meremäel on 
see nii.

Koolile head käekäiku soovi-
des 
Helena(Tamm)Linnamäe,
1972. aasta lõpetaja

Käesoleva õppeaasta 
alguseks jõudsid 
lõpule kauaoodatud 
renoveerimistööd 
Meremäe kooli- 
majas. Staadioni 
rekonstrueerimine 
veel käib ja saab valmis 
paari kuu jooksul. 

MAINERJÄRVELILL
Meremäe Kooli direktor

Koolipidaja inves teeris hari-
duse taristusse üle 300 000 
euro ja selle tulemusena on 
piirkonna inimestel suurem 
kindlustunne, et kooli tegevus 
jätkub ka tulevikus (selline on 
ka uue Setomaa valla visioon). 
See omakorda julgustab noo-
ri inimesi valima elukohaks 
Mere mäe piirkonna, et aren-
dada siin ettevõtlust ja muuta 
piirkond atraktiivsemaks.

Koolimajas uuendati täieli-
kult elektrisüsteem, interneti-
võrk ja koolikella süsteem. Val-
gustuseks on kasutatud ainult 
valgusdioodlampe, mis vähen-
dab vana süsteemiga võrreldes 
elektrikulu peaaegu poole võr-
ra. Teise ja kolmanda korruse 
koridoride parkettpõrandad, 
mis olid kasutuses 57 aastat 
ning olid väga amortiseerunud, 
tehti täiesti uued. Klassiruu-
mides uuendati lihvimise ja 
värvimise abil seinad ja laud-
põrandad. Kõikidele lagedele 
valmistati uued ripplaekonst-
ruktsioonid koos LED-valgus-
titega. Koolimööbli on lubanud 
uuendada meie kooli edukad 
vilistlased ja see toimub veel 
selle aasta jooksul!

Staadioni uued jooksurajad 
on asfalteeritud, võrkpalli- ja 
korvpalliplatsid rajatud, väli-

jõusaali vahendid paigaldatud, 
kaugushüppekast ehitatud, uus 
skate-park planeeritud. Praegu 
ootab see veel jooksuradade 
viimistlemist, jalgpalliväravate 
paigaldamist ja territooriumi 
korrastamist.

Praegu on käsil ühe klassi-
ruumi innovatiivseid õppe-
meetodeid toetava sisustuse 
hankimine. Seda tegevust toe-
tas Riigikogu EKRE fraktsioon 
10 00 euroga.

Kogu selline kompleksne ta-
ristu-uuendus lisab õpilastele 
turvatunnet ja õpimotivatsioo-
ni ning õpetajatele tööindu 

kaasaaegsete õppemeetodite 
kasutamisel. Meremäe Kool on 
ettevõtlike koolide kogukonna 
liige ja järgime tervist edenda-
vate koolide tegevusi. Lööme 
kaasa Huvitava Kooli projekti-
des, korraldame maakondlikke 
õppepäevi õpilastele ja õpe-
tajatele. Oleme noort õpetajat 
toetavate koolide nimistus, 
osaleme Setomaa koolide ette-
võtlusõppe programmis... Alati 
avatud uuele ja huvitavale!

Ootame, et kõik meie piir-
konna põhikooliealised noo-
red eelistavad oma õpikohana 
Mere mäe Kooli!

Uue sisuga Meremäe Kool

Rõõm koolikaaslastega kohtumisest – 
meenutusi Meremäe kooli kokkutulekust 

Septembrikuusjälleuus: 
MeremäeKooliõpilased
uuendatudstaadionil.
Foto: Mainer Järvelill

Lõbusaidtegelasi 
renoveeritudMeremäe 
kooliseinalt.
Foto: Mainer Järvelill

MeenutadesMeremäeKoolikokkutulekut27.05.2017:kõlabvilistlaste,õpetajatejatänasteõpi
lasteühislaul.Foto: Maidu Jaason



Küsimustele 
vastab Meremäe 
noortekeskuse 
juht Päivi Kahusk

Suvi on jälle läbi ja käes õige 
aeg suvemeenutusteks. Mida 
põnevat Meremäe valla noo
red sel suvel ette võtsid?

Oli igasuguseid põnevaid 
 tegemisi ja on, mida meenu-
tada. 

Kevadel õppisid noored 
 endast stencil-stiilis  portreed 
tegema ning Obinitsa noorte-
toa seintele tekkisidki uued 
stencil-stiilis maalingud.  Juuni 
algul külastasime Türil uut 
seik lusparki ja Türi-Alliku 
kardi rajal said noored oma 
sõidu osavust proovida. Seda 
tegevussuunda rahas ta takse 
Eesti Noorsootöö Keskuse 
poolt elluviidava ESF kaas-
rahastatud programmi „Tõr-
jutusriskis noorte kaasamine 
ja noorte tööhõivevalmiduse 
parandamine” kirjeldatud te-
gevuste raames. 

Suvel käisime tutvumas mõ-
nede veespordi aladega: õppi-
sime Rahingel wakeboardiga 
(veelauaga) sõitma. Proovisi-
me ka ära praegu Eestis popu-
laarsust koguvad SUP-lauad. 

Noored avasid veel viimasel 
Ostrova festivalil külastajatele 
kohviku, et ühiste väljasõitu-
de jaoks raha koguda. Mõned 
noored võtsid osa ka Setomaal 
toimunud filmivõtetest, kus 
nad said massistseenides kaa-
sa teha. 

Juuli lõpus käisime välja-
sõidul Rummus: külastasime 
Rummu karjääris asuvat seik-
lusspordi keskust, kus käisime 
järvel kanuudega ja SUP-lau-
dadega sõitmas ning matkasi-
me tuhamägedes. Pärast seda 
läksime vaatama Kinoteatri 
suvelavastust „Murru 422/2”. 
Tegemist oli dokumentaal-
teatriga, mis andis ülevaate, 
kuidas elati Murrus koloonia-
tüüpi vanglas (Murru vang-
la oli viimane kolooniatüüpi 
vangla, see suleti 2013. aastal). 
Lavastus põhines endiste van-
gide, vangivalvurite ja vangla 
töötajate mälestustel. 

Osade noortega käisime 
läbi mõned meist mitte kaugel 
asuvad matkarajad (Hinni kan-
jon, Põrguhaud ja Rebasemäe) 
ja käisime ka Rõuge Pesapuu 
vaate tornis ning Munamäe 
tornis.

Sügisel uue kooliaasta 
algul on ka paras aeg uusi 
plaane teha. Mis toimub 
praegu ja mida on plaanis 
sel sügisel veel ette võtta?

Septembri algul osalesime 
noortega Harjumaal toimunud 
Erasmus+ projektikoolitusel 
„Ideest projektini!”. Õppisime, 
kuidas Erasmus+ programmi 
noortevahetuse projekti kirju-
tada. Plaan on see projekt esi-
tada tähtajaliselt veebruariks. 

Septembris toimus Meremäe 
kooli õpilastele vibulaskmis-

treening. Kindlasti on  plaanis 
väljas teisigi sportlikke ja ak-
tiivseid tegevusi teha, kuni ilu-
sat ilma veel vähegi on. Järg-
misena ongi kavas väljasõit 
Sõmerpallu Adrenaliin Arena-
le krossitsiklitega sõitma. Sel 
sügisel tahaksime proovida ka 
Türisalu pangalt köitega las-
kumist. Lähiajal hakkab Obi-
nitsas toimuma maadlustrenn. 
Lisaks on plaanis soetada uusi 

spordivahendeid ja harivaid 
lauamänge Obinitsa noorte-
tuppa ja Meremäe noorte kes-
kusesse. 

Kes on noortekeskuse iga
päevased külastajad? Kas ka 
need noored, kellel on koha
lik kool juba lõpetatud, sa
muti üritustel osalevad?

Noortekeskust külastavad 
enamasti praegused Meremäe 

kooli õpilased. Väljasõitudest 
võtavad aga ka veidi vanemad 
noored osa. Nemad õpivad või 
töötavad juba mujal. 

On oluline, et huvihari
dus oleks ka maanoortele 
kättesaadav ja taskukohane. 
Milliste huviringide tööst 
heameelega osa võetakse ja 
missugustest võimalustest 
on praegu veel puudus?

Heameelega võetakse osa 
spordiringidest. Praeguse sei-
suga käivad noored pigem 
naabervaldadesse huviringi-
desse. Aga noortele on plaanis 
organiseerida kohapeal tant-
suring ja maadlusring. Lisaks 
saab vallast taotleda toetust 
kaugemal asuvates huviringi-
des osalemiseks. 

Küsis Nele Reimann.
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Noortekeskuses on õige 
aeg suve meenutada 
ja uusi plaane teha

VäikerõõmsameelnematkaseltskondIlumetsakraatritelähedal.Foto: Meremäe noortekeskus

Isetehtud,hästitehtud-noortekakohvikootabkülalisi.Foto: Meremäe noortekeskus

Kandidaatide 
nimekiri 
Setomaaühis
vallavolikogu 
valimistel
EestiKeskerakond

nr 101 RAUL RAIDLA
nr 102 AARE POOLAK
nr 103 MARGO SIRENDI
nr 104 VAINO LINNUS
nr 105 KAREN SONTS
nr 106 GERDA KALLARI
nr 107 ANNA STEPANENKOVA
nr 108 SVETLANA RATTUS
nr 109 MAIT POOLAK

Valimisliit
IGANULGAHEAKS

nr 110 ARNO VARES
nr 111 FELIKS RAUDKETT
nr 112 KAREL KÕOMÄGI
nr 113 VEIKO JÄÄMETS
nr 114 LIILE KOLTSOV
nr 115 ÜLLE TALUPOEG
nr 116 LAURI LÕHMUS
nr 117 URMAS UTSAL
nr 118 AIVAR ADARI
nr 119 ANDRES KUNNUS
nr 120 ELMER SULEVA

Valimisliit
ÜHINESETOMAA

nr 121 AARNE LEIMA
nr 122 REIN JÄRVELILL
nr 123 IMRE LIIVAGO
nr 124 RAUL KUDRE
nr 125 VIIVIKA KOOSER
nr 126 PIRET KASE
nr 127 VELLO SAAR
nr 128 REIN TARROS
nr 129 EINAR OINAK
nr 130 ÜLO KÕIVO
nr 131 KATRIN RAHUSOOV
nr 132 ANNELA LAANEOTS
nr 133 MARGUS KRAAV
nr 134 GUURI PIHOLAAN
nr 135 JÜRI SAAR
nr 136 MERIKE TEIN
nr 137 MARGUS PALOK
nr 138 HELLIKA KÕRNAS
nr 139 MARGUS KAPTEN
nr 140 VILLU LILLMAA
nr 141 JAANUS VISKAR
nr 142 AIVO TOONEKURG
nr 143 AARE HÕRN
nr 144 TIIA SAARESTIK
nr 145 OLEG KOSTÕGOV
nr 146 RAIDO ASULA
nr 147 TOOMAS SEIN
nr 148 RAIVO KUNST
nr 149 SILVIA VAO
nr 150 REIN ZAITSEV
nr 151 ÜLLE KAUKSI
nr 152 KRISTO ULJAK
nr 153 EVEN TOOMAS
nr 154 KAIDI KERDT
nr 155 TOOMAS TOOBRE
nr 156 KAIRI KAAR
nr 157 PEETER KOOSER
nr 158 MARGUS PALOLILL
nr 159 TRIINU KOTOV
nr 160 MARGIT MEHILANE
nr 161 SULO NURMEOTS
nr 162 MEELIKE KRUUSAMÄE
nr 163 MARET UTSAL
nr 164 MARGUS SIILIK
nr 165 VAIDO UIBO
nr 166 IVO VALGE
nr 167 VOLLI RÕŽIKOV
nr 168 TAAVI TUIK
nr 169 PAUL PARM
nr 170 EINAR RAUDKEPP
nr 171 VEIKO KÕOPUU
nr 172 KAJA ÕIS
nr 173 MARGUS TIMMO



■ Tunnustati seoses Meremäe valla 95. aastapäevaga ja anti 
tänukiri: Obinitsa pensionäride seltsingu tantsutrupile (juhen-
daja Leida Mägiste), Meremäe pensionäride seltsingu laulu-
ansamblile (juhendaja Elenora Aida); staažikatele õpetajatele, 
töötajatele ning seltsingutele: Anni Lahe, Svetlana Pisukova, 
Tiina Lillmaa, Aira Tarros, Rein Tarros, Reet Allik, Tiina Mets, Evi 
Kambrimäe, Silvia Stepanova, Kaja Ziugand, Hele Verrev, Ruth 
Raudpuu, Silvi Palm, Mainer Järvelill, Kaie Kõivik, Aime Pilve, 
Guuri Piholaan, Sirje Keldrimägi, Maimu Lumi, Raili Riitsaar, 
Aare Hõrn, Rein Järvelill, Valdur Helm, Evelin Turvas, Malle Lokk, 
Iive Lillmaa, Merle Päkk, Evar Riitsaar, Miikse Jaanikõsõ seltsing 
(eestvedaja Madis Lõiv), MTÜ Meremäe Kultuuriühing (juhatu-
se liige Viivika Kooser), Meieselts Meroos (juhatuse liige Sirje 
Pakler).

■ Tunnustati tänukirjaga ja anti Hilana Taarka kultuuripreemia 
(300 eurot): noortest Timo Lillmaale, kollektiividest Mokornul-
ga leelokoorile ja loovisikutest Vassili Lillepuule.

■ Tunnustati heakorrakonkursi „Kaunis kodu” tänukirja-tunnustus-
plaadi ja kinkekaardiga: Linnar Lõvinurm ja Ivar Lõvinurm 
(Sirgova küla) , Margus Timmo (Härmä küla), Jaanek Tamm 
(Obinitsa küla), Ene Ivanov ja Paul Ivanov (Tääglova küla), Liidia 
Leoste ja Kalev Leoste (Navikõ küla).

■ Kinnitati Meremäe valla 2017. aasta tegevuskulude ja 
personali kulude eelarve lähtuvalt valla 2017. a esimesest 
lisaeelarvest. Kinnitati OÜ Meremäe Vesi 2016. aasta majandus-
aasta aruanne, põhivarade nimekirja ja juhatuse liikme muuda-
tus.

■ Kinnitati hajaasustusprogrammist toetuse saajad (13). Kiideti 
heaks 6 taotleja hajaasustuse programmi projekti aruanne ning 
1 Noored Setomaale projekti aruanne. Anti nõusolek 1 projekti 
lõpptähtaja pikendamiseks.

■ Nimetati asutajaõiguste teostajaks sihtasutuses Võrumaa Aren-
duskeskus ja määrati nõukogu liikmeks ning nimetati liikme-
õiguste teostajaks mittetulundusühingus Kagu Ühistranspordi 
keskus vallavanem Aivar Luts.

■ Eraldati vallaeelarvest 1000 eurot Kokkuhoid MTÜ-le Setomaa 
jooksu korraldamiseks, 150 eurot MTÜ-le Võrumaa Talupidajate 
Liit XII Võrumaa põllumeeste päeva korraldamiseks, 500 eurot 
Meremäe Pensionäride Seltsingule karmoška ostuks.

■ Eraldati vallaeelarve reservfondist Noored Setomaale prog-
rammile täiendavalt 468,35 eurot ja Võrumaa Omavalitsuste 
Liidule Kubija laululava korrastamiseks 295 eurot.

■ Kehtestati Obinitsa Muuseumi uued teenuste hinnad.
■ Muudeti valla korteri üürilepingut.
■ Anti korraldused hankemenetlusteks: Meremäe koolimaja reno-

veerimiseks ja Meremäe kooli staadioni rekonstrueerimiseks, 
Luikjärve talu peahoone põhiprojekti koostamiseks, kruusa-
kattega teede katendi uuendamiseks, Meremäe staadioni skate-
pargi-korvpalliväljaku renoveerimiseks, Obinitsa pargi mängu-
väljaku täiendamiseks, sotsiaalteenuste osutamise tarbeks 
sõiduauto kasutusrendiks. Kinnitati hanke tulemused, tunnistati 
edukaks järgmised pakkumised: Meremäe valla välitreenin-
galade rajamise hankes Tommi Play OÜ, Meremäe koolimaja 
renoveerimise hankes JB Ehituse OÜ, Meremäe Kooli staadioni 
rekonstrueerimise hankes OÜ Kivipartner, valla kruusakatte-
ga teede katendi uuendamise hankes Palmeks OÜ, koolimaja 
küttesüsteemitööde hankes Karaudsepp OÜ.

■ Kinnitati enampakkumise tulemus: Meremäe külas asuv 
 Külastuskeskuse maaüksus 6457 m2 anti Mihhail Lingi kasu-
tusse viieks aastaks hinnaga 61,01 eurot ha/a.

Makstitoetusi:
■ koolilõpetamise toetust 32 eurot - 8 põhikooli lõpetajale ja 1 

gümnaasiumilõpetajale;
■ ranitsatoetust 200 eurot Meremäe Kooli esimesse klassi astu-

jale – 2;
■ sünnitoetust 200 eurot – 1;
■ sünnitoetust 120 eurot lapse 1-aastaseks saamisel – 3;
■ matuse korraldamise toetust 120 eurot – 11;
■ toimetulekutoetusi 98 taotluse alusel;
■ vajaduspõhist peretoetust 3-kuuliseks perioodiks 20 taotluse 

alusel;
■ prillitoetust 70 eurot 1 lapsele;
■ ravitoetust 35 eurot 1 taotlejale; 
■ seoses põlenguga 1 perekonnale.
■ Toetuse maksmisest keelduti 5 korral.

■ Määrati hooldaja kolmele sügava puudega isikule ja neljale 
raske puudega isikule, määrati hooldajatele hooldajatoetus. 
Sõlmiti leping MTÜ-ga Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus 
eestkostetavale tugiisikuteenuse osutamiseks.

■ Nõustuti avalike ürituste korraldamisega: 10. juunil Setomaa 
jooks Obinitsa külas, 8. juulil moto-orienteerumisüritus „Poodi 
mano sõit“, 19. augustil paasapäevapidu Obinitsa külakeskuses, 
12. ja 13. augustil Seto Külävüü kostipäiv, 28. oktoobril tantsu-
õhtu-kontsert ansambliga Respekt Obinitsa külakeskuses.
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Ülevaade vallavalitsuste 
istungitest mais–septembris 2017

Konkursil„Kauniskodu”tunnustusepälvinudEnejaPaulIvanovikoduTääglovakülas.Foto: Kauni Kodu Meremäe valla hindamiskomisjon

■ Anti korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks 
Küllätüvä külas.

■ Anti korraldused kinnistute jagamiseks Hilläkeste külas, Miikse 
külas, Lindsi külas, Karamsina külas, Maaslova külas,Võmmorski 
külas, Väiko-Serga külas, Sirgova külas, Kiislova külas, Raotu 
külas. 

■ Väljastati ehitusluba Väiko-Härmä külas elamu ehitamiseks, 
Võmmorski külas Kordoni kinnistul vana peahoone lammuta-
miseks, Meremäe külas staadioni rekonstrueerimiseks, Klistina 
külas puurkaevu rajamiseks, kasutusluba Meremäe koolimaja 
renoveerimisjärgseks kasutusele võtuks ja Paloveere külas 
majandushoone kasutusele võtuks.

■ Väljastati projekteerimistingimused sidetrasside rajamiseks 
 Merekülä külas, Kastamara külas, Olehkova külas ja Sirgova 
külas.

■ Kooskõlastati puurkaevude asukohad Klistina külas, Väiko- 
Härmä külas, Seretsüvä külas, Teterüvä külas.

■ Nõustuti 0,41 ha suuruse maaüksuse riigi omandisse jätmisega 
Kiksova külas.

■ Määrati munitsipaalomandisse taotlevate 33 tee maaüksuste 
koha-aadressid ja kahel maaüksusel eluhoonetele lähiaadress.

■ Vabastati 3 taotlejat korraldatud jäätmeveost, kuna kinnistut ei 
kasutata alalise elukohana.

Konkursil„Kauniskodu”tunnustusepälvinudJaanekTammekodutaluObinitsakülas.Foto: Kauni Kodu Meremäe valla hindamiskomisjon
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24.maiistungil

■ muudeti Meremäe Vallavolikogu 25.01.2012 määrust nr 1 
„Hankekord”;

■ määrati Meremäe valla elutööpreemia Anni Lahele;

■ otsustati uuendada kuue Meremäe valla tee katendit 5042 m 
ulatuses;

■ otsustati toetada Kagu Ühistranspordikeskuse loomist ja 
volitada esindajaks Arno Vares ühiste kavatsuste kokkuleppele 
allakirjutamiseks.

28.juuniistungil

■ otsustati osaleda MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamises;

■ arutati SA Võrumaa Arenduskeskuse asutamist;

■ kinnitati Meremäe valla 2016. aasta majandusaasta aruanne;

■ võeti vastu Meremäe valla 2017. aasta I lisaeelarve.

12.juuliistungil

■ otsustati vaidlustada Vabariigi Valitsuse algatatud Meremäe 
valla sundühendamine Mikitamäe valla, Värska valla ja Luha-
maa nulgaga üheks vallaks (häältega 6 poolt, 5 volikogu liiget 
ei osalenud hääletusel), volikogu augustikuu istungil eelarve-
vahendeid vaidlustamiseks ei eraldatud ja vaidlustamisest 
loobuti; 

■ võeti vastu otsused kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste 
korraldamiseks;

■ otsustati osaleda sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus 
asutamises;

■ otsustati viia läbi suuline enampakkumine Obinitsa külas Obi-
nitsa õpetajate maja kinnistu müügiks.

30.augustiistungil

■ andis Meremäe Kooli õppealajuhataja Hele Kroon ülevaate 
kooli valmisolekust algavaks õppeaastaks;

Mai-august 2017:
ülevaade volikogu istungitest

Hajaasustuse programm 2017

2017. aasta Hajaasustuse programmi esi-
tati 19 taotlust, taotletav toetuse summa 
oli kokku 44 291,94 eurot. Toetust jagus 
sel aastal 13 taotejale, summas 31 516,52 
eurot. 

Programmi eesmärgiks on hajaasustu-
sega maapiirkondades elavatele peredele 
tagada head elutingimused ning seeläbi 
aidata kaasa elanike arvu püsimisele ha-
jaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi 
saavutamiseks toetatakse programmist 
majapidamiste veesüsteemide, kanalisat-
siooni süsteemide, juurdepääsuteede ning 
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud 
tegevusi. Projektide teostumisse panusta-
vad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus 
kui ka taotleja. 

Noored Setomaale 2017 
programm avatakse veel 
enne valdade ühinemist 
2016. aasta projektist Noored Setomaa-
le toetuse saamiseks esitati Meremäe 
valda kaksteist taotlust, kokku summas 
32 049,34 eurot. Toetusi jagus vaid ühek-

sale, summas 21 730,10 eurot. 
Projekti Noored Setomaale 2017 toetuse 

suuruseks on 3000 eurot leibkonna kohta, 
millest pool on riigipoolne toetus ja pool 
kohaliku omavalitsuse toetus. Kolmandiku 
peab aga taotleja ise panustama.

Noored Setomaale programm on käivita-
tud selleks, et toetada noorte maapiirkon-
da elama jäämist. Programmi eesmärk on 
tagada 21–40aastastele Setomaal elavatele 
inimestele ja nende peredele paremad elu-
tingimused ning kindlustada piiriäärsete 
valdade püsiasustus.

Noored Setomaale 2017 programmi ava-
misest anname teada valla kodulehel.

Huvihariduse 
täiendavaid toetusavaldusi 
võetakse pidevalt vastu
Riigikogu võttis kevadel vastu seaduse-
muudatused, millega loodi alus noorte 
huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks 
täiendavaks toetamiseks. Selleks oli vaja 
koostada tegevuskava, mille koostajaks ja 
eestvedajaks Meremäe vallas oli noorsoo-
töötaja Päivi Kahusk. Tegevuskava koos-
tati 2018. aasta detsembrini ning koosneb 

toetustest, uute huviringide käivitamisest 
kohapeal ning erinevate läbimõeldud te-
gevuste ellu kutsumisest noorte endi init-
siatiivil. Kui varem sai vallast toetust taot-
leda huvikooli kohamaksuks, siis täiendav 
toetus võimaldab toetada ka huviringis ja 
treeningul osalemist, sinna ja tagasi sõi-
dukulude hüvitamist ning huvitegevuses 
osalemiseks vajalike vahendite ja väikein-
ventari soetamist (treeninguriided, inven-
tar, pill jne). 

Toetus on selleks, et igal meie noorel 
oleks võimalik tegeleda huvialadega, mis 
toetavad tema arengut, lähtudes tema hu-
videst ning on abiks ta ande avastamisel. 

Toetuste avaldusi võetakse vastu jooks-
valt ning makstakse tagasiulatuvalt ka 
septembrikuu eest. Toetusavalduse vor-
mi leiate valla kodulehelt http://vald.
meremae.ee/teated/huvihariduse-taien-
dav-toetus, Meremäe Vallavalitsusest, 
kooli huvijuhilt või noorsootöötajalt.

Täiendavinfo:

■ Ülle Herr, Meremäe abivallavanem 
(tel 785 6635)

■ Päivi Kahusk, noorsootöötaja 
(tel 5354 9451)

Meremäe vald korrastab ja 
muudab nõuetele mittevasta-
vaid aadresse. Aadressiandme-
te korrastamise eesmärk on 

adresseeritavate objektide pa-
rem leitavus ja registripõhise 
rahvaloenduse tõrgeteta läbi-
viimine. 

Muudetavate aadresside 
omanike teavitatakse muuda-
tustest. Palume jälgida ka 
Mere mäe valla kodulehte, kuhu 

lisatakse kõik aadresside muu-
datused. 

Sten Šults 
OÜ Aadressikorrastus

■ kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.017-
31.12.2018;

■ delegeeriti omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded 
Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus;

■ võeti vastu Meremäe valla 2017. aasta II lisaeelarve;

■ otsustati osaleda Noored Setomaale toetusskeemis 2017, mää-
rati ühe projekti maksimaalseks toetussummaks 3000 eurot.

Meremäevallavolikogupärastviimastistungit.Foto: Rein Järvelill

Toetusprogrammid jätkuvad ja noorte 
huviharidus muutub mitmekesisemaks 

Aadressiandmete korrastamine Meremäe vallas

Valimisjaoskonnad 
Meremäevallas15.oktoobril

toimuvatelkohalike 
omavalitsustevalimistel

Valimisjaoskondnr3

Meremäe vallamaja
Meremäe küla, Meremäe vald, Võru maakond

Avatud eelhääletamise päevadel 
9.-11. oktoobrini kella 12–20 

ja valimispäeval 15. oktoobril kella 9–20.
Kontakt: tel 5887 1965

Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda. Korraldatakse ka hääletamist 

valija asukohas, kinnipidamiskohas, 
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. 

Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha 
andmed on rahvastikuregistrisse 
kantud valla või linna täpsusega. 

 
Valimisjaoskondnr4

Obinitsakülakeskus
Obinitsa küla, Meremäe vald, Võru maakond

Avatud eelhääletamise päevadel 
9.-11. oktoobrini kella 12–20 

ja valimispäeval 15. oktoobril kella 9–20.
Kontakt: tel 5887 1982
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Tänu kauaaegse raamatu- 
koguhoidja Anni Lahe 
aastakümneid kestnud ja 
südamega tehtud tööle 
on Meremäe raamatu-
kogu kujunenud üheks 
kohaliku kultuurielu 
keskuseks. See on paik, 
kust leiab lisaks huvi- 
pakkuvale kirjavarale 
head nõu ja asjalikku  
abi nii noor kui vana. 
Koduvalla juubeli puhul 
määras Meremäe Valla-
volikogu raamatukogu 
juhataja Anni Lahele 
ka elutööpreemia.

Kus on Sinu „juured”? 
Usun, et pead ennast ikka 
põliseks maainimeseks. 

Sündinud olen 1953. aastal 
oma koduvallas, toona kahek-
sa majapidamise ja lasterikaste 
peredega Palo külas. Meie pe-
res oli lapsi neli, mina kolme 
venna järel kõige viimane. Isa 
oli siis M. Gorki nim kolhoo-
si põllutööline. Ema talitada 
oli meie vanemate käest ära 
võetud, esimese iseseisvusaja 
lõpus ehitatud suurde maa-
kivilauta paigutatud kolhoosi 
lamba kari. 

Tööd tuli maal kõvasti teha. 
Kõigil olid oma kohustused, 
laste kõige tõsisem ja  iseseisev 
ülesanne oli karjas käimine, 
millele lisandusid muidugi 
teisedki jõukohased kodused 
toimingud. Kolhoositöö eest 
saadud tasu 1950. ja 60. aasta-
te algul oli nii pisike, et selle-
ga peret üleval pidada ja lapsi 
koolitada polnud mitte kuidagi 
võimalik. Seda enam, et oma 
väikesele kodusele majapida-
misele seati kõrgemalt poolt 
pidevalt kõikvõimalikke nor-
me ja piiranguid. Suur nappus 
oli karja- ja heinamaast. Hä-
dast väljatulekuks peeti kodus 
mesilasi ning suurendati ja 
noorendati puuviljaeda. Sealt 
saadud kraami turgudel müües 
õnnestus perel natuke lisa tee-
nida. 

Äärmiselt kehvad olud ning 
perspektiivi puudumine sundi-
sid maainimesi oma koduküla-
dest lahkuma. Eelkõige läksid 
paremate elamistingimuste ja 
natukegi suurema palga lootu-
ses täisikka jõudnud noored. 
Mindi ka tervete peredega, 
ikka sisemaa jõukamal järjel 
kolhooside, samuti linnade 
suunas. Nii algas ka meie küla 
tühjenemine.

Meremäe raamatukogu 
võib nimetada ka kohaliku 
vaimuelu keskuseks, kuhu 
leiab tee nii noor kui vana. 
Milline on selle kandi luge
ja, mis teda huvitab ja mida 
meelsasti loetakse?

Ütleks pigem nii, et Meremäe 
raamatukogu on üks oluline 
kohaliku vaimuelu keskus kõigi 
teiste siinsete oluliste keskus-
te kõrval. Kõik me oleme oma 
kodu kandi rahva jaoks vaja-
likud. Raamatukogu tegutseb 

oma teeninduspiirkonna ela-
nike lugemisvajaduste rahul-
damise, nende elukestva õppe 
ja enesetäiendamise toetamise 
ning vajalikule informatsioo-
nile juurdepääsu võimaldamise 
nimel. Lisaks korraldame koos-
töös teiste piirkonna asutuste, 
ühenduste ja organisatsiooni-
dega oma rahvale märkimis-
väärsel hulgal kirjanduslikke ja 
üldkultuurilisi üritusi.

Meremäe kandi rahvas on 
läbi aegade olnud väga luge-
mishuviline. Jätkuvalt näitab 
seda ka eelmise aruandeaasta 
statistika: Meremäe raamatu-
kogul oli 312 lugejat,  lapsi seal-
hulgas 60, kellele aasta jooksul 
laenutati  13 077 eksemplari 
erinevaid trükiseid. Raamatu-
kogu külastati 6275 korral. 

Üle poole laenutatud trükis-
test moodustavad ilukirjandus-
likud teosed. Kõrgelt hinnatud 
on eesti kaasaegsete autorite 
teosed, aga jätkuvalt peetak-
se lugu ka vanast klassikast. 
 Populaarsed on 
memuaarid ja 
e lulooraama-
tud, samuti rei-
siraamatud ning 
ajalooalane kir-
jandus. 

Väliskirjan-
duse puhul 
e e l i s t a t a k s e 
armastus-, kri-
minaal- ja põ-
nevusromaane. 
Palju laenutatakse ka tarbekir-
jandust. 

Rõõmu valmistab järjest kas-
vav laste- ja noorsookirjanduse 
populaarsus. Eriti hinnatud on 
eesti autorite kaasaegsed laste- 
ja noorteraamatud, seda peaae-
gu igas eas lugejate puhul. 

Kui kaua oled raamatu
koguhoidjana töötanud ja 
mis Sulle endale selles töös 
kõige südamelähedasem on? 

Oma tööd Meremäe raama-
tukogus alustasin juulis 1972. 
Ettepaneku selleks tegid mulle 
toonane külanõukogu esimees 
Veera Vahtramägi ja raamatu-
kogu juhataja Mare Poll. Mee-
leldi võtsin selle pakkumise 
vastu, sest see andis mulle või-
maluse edasi oma kodukanti 
jääda. Esialgne ettekujutus raa-
matukogutööst oli mul samuti 
olemas. Selle olin saanud oma 
kodukooli, Meremäe Keskkooli 
raamatukogust, kus minu koo-
liajal toimetas armastatud kir-
jandusõpetaja, hiljem ka meie 
klassijuhataja Ivi Tetsmann. 
Lugemishimulise kirjandus-
ringi liikmena veetsin minagi 
märkimisväärselt palju oma 
koolipäeva vabadest hetkedest 
just seal. Minu õnn ja suur ve-
damine oli, et toonasel lühi-

kesel perioodil 
oli Meremäe 
raamatukogus 
kaks ametikoh-
ta. Tänu sellele 
sain ma oma 
esimesed 18 
kuud siin tööta-
da koos suurte 
k o g e m u s t e g a 
juhendaja, oma-
kandi inimese 
Mare Polliga. 

Erialase kõrghariduse oman-
dasin aastatel 1973–1978 kau-
gõppe teel toonases Ed. Vilde 
nim Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis.

Raamatukogutöö on suhtle-
mine inimeste ja raamatute-
ga. Mõlemad meeldivad mul-

le, sest nad on mind ja mu elu 
niivõrd palju rikastanud, aida-
nud ümbritsevat maailma pa-
remini mõista ning juhatanud 
teed  õigete väärtuste juurde. 
Suhtlemine oma lugejatega, 
väikesest koolieelikust kuni 
kõrges eas raamatusõbrani väl-
ja, pidevalt hea koostöö kooli- 
ja lasteaiarahvaga, maakonna 
teiste raamatukogudega, tegu-
sate inimestega meie seltsides, 
vallavalitsuses ja volikogus on 
pakkunud väga palju meelde-
jäävaid ning rõõmsaid hetki.

Millised on Su lemmikraa
matud ja kas jääb ikka ka 
aega ka lugemiseks? 

Lugemine on lapseeast ala-
tes olnud minu vaba aja sisus-
tamise lemmiktegevus. Raa-
matukoguhoidjana töötades on 
sellest saanud juba ka meeldiv 
kohustus, sest ilmuvate ja oma 
raamatukokku saabuvate trü-
kistega tuleb kindlasti kursis 
olla. Et raamatufondi komplek-

teerimisel õigeid valikuid teha, 
tuleb ennekõike tunda oma 
lugejate soove ja – vajadusi, et 
siis kõikvõimalikke abivahen-
deid kasutades koguda teavet 
ja püüda õigesti orienteeruda 
väga rikkalikult pakutavas kir-
jasõnas.

Aega napib meil alati, aga 
mida väga tahta, siis selle jaoks 
ikka leiab. Kaanest kaaneni ee-
listan läbi lugeda eesti autorite 
uudisteosed, kindlasti seal-
hulgas kõik lastele kirjutatud 
ja Eesti aja- ning kultuurilugu 
kajastavad raamatud. Kaas-
aegset väliskirjandust loen va-
likuliselt. Lemmikraamatute 
hulka kuuluvad A. H.Tammsaa-
re „Tõde ja õigus”, T. Õnnepa-
lu „Paradiis”, J. Krossi „Kallid 
kaasteelised”, M. Tarandi „Aja-
pildi sees”.

Jälle on Eestimaal tõsiste 
muutuste aeg. Mida soovik
sid omalt poolt külastajate
le, töökaaslastele, omakandi 
rahvale?

Me veel ei tea, kuidas ja milli-
ses suunas muudab ja mõjutab 
käimasolev haldusreform siit-
kandi inimeste elukorraldust. 
Ennustamine on teatavasti üks 
tänamatu tegevus ning öeldak-
se ka, et tark ei torma. Loomu-
likult teeb kurvaks oma armsa, 
95 aastat vapralt vastu pidanud 
koduvalla kadumine Eestimaa 
kaardilt. „A mis tetä’, eloga 
tulõ üteh ellä’”, tuleb mulle 
taaskord meelde juba varases 
lapseeas Palo küla väärikatelt 
memmedelt ja taatidelt kuul-
dud tarkusetera. 

Mingem siis aga muudkui 
vapralt edasi. Meil võib olla 
palju väga erinevaid arvamu-
si, aga kindlasti on meil väga 
palju ka ühiseid väärtusi, mis 
meid kogukonnana koos hoiab. 
 Otsigem ja leidkem need üles ja 
toetugem nendele. 

Ühte hoides ja üksmeelselt 
tegutsedes oleme tugevad. 
Õnne, tervist ja jõudu ning jul-
get pealehakkamist kogu kodu-
kandi rahvale.

Uma miil ja kiil om Sul 
kõgõ süämeh olnu’. Umal aol 
oll´ Meremäe latsi leelokuur 
õks kuulsa. Midä tuust aost 
võissi miilde tulõta’?

Meremäe laste ja noorte 
leelokoor „Maräkõsõ’” tegutses 
Meremäe raamatukogu juu-
res aastatel 1986–1999. Minu 
suured abilised selles töös olid 
Meelis Poll ja Maimu Lumi, 
heaks eeskujuks oli kohalik 
naiste ja meeste leelokoor „Hõ-
põhelme’”. Meie koori reper-
tuaaris olid ka setu tantsud ja 
ringmängud. 13. aasta jooksul 
osales „Maräkõstõ” tegevuses 
kokku ligi 70 kohalikku last ja 
noort. Usun, et sellest koorist 
said väga paljud ka oma edas-
pidiseks eluks huvi setu asja 
vastu või lausa tahtmise sellega 
edasi tegelda. 

Õpetaja Kaleph Jõulu initsia-
tiivil, koostoos kohaliku kooli-
ga korraldasime aastatel 1989 
ja 2003 Meremäel esimese ja 
teise setu keelepäeva „Mu imä-
kiil om seto kiil“. 

Setukeelse omaloomingu 
konkurssidele laekunud õpi-
lastööde põhjal sai 2004. aastal 
välja antud laste endi illust-
reeritud kogumik „Uma sulõga 
umah keeleh”. 

Oluliseks ettevõtmiseks on 
osutunud ka omakultuurialase 
heli- ja videoarhiivi loomine 
Meremäe raamatukogu juurde.

Setu keel ja siinne omanäoli-
ne kultuur, rikkalikud tradit-
sioonid ja kombestik, mille 
keskel ma sünnist saati olen 
elanud, on minu jaoks alati 
väga olulised olnud. 

Kõige selle säilitamisele, 
edasiandmisele ning jäädvus-
tamisele olen ka ise erinevatel 
aegadel püüdnud jõudumöö-
da kaasa aidata. Seda ka noil 
kaugetel aegadel, kui setude ja 
Setumaaga seonduvasse suh-
tumine ei olnud laiema üldsuse 
hulgas veel kuigi soosiv. 

Anni Lahega ajas Meremäe 
raamatukogus juttu 

Nele Reimann.

Anni Lahe – 45. tööaastat 
Meremäe raamatukogus

AnniLahejakooliõpetajaEviKambrimäekooskirjanikLeeloTunglagaVõrulasteraamatukogus.Foto: Helle Laanpere

„Maräkõstõ”leelolapsija-nooriKuksinakirmaskilt.Foto: erakogu

Meremäe 
raamatukogu 
on üks oluline 
kohaliku vaimu- 
elu keskus kõigi 
teiste siinsete 
oluliste keskuste 
kõrval.
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Obinitsa muuseumi suve-
hooaeg on möödas, astu-
me sügis-talve perioodi. 

Suviti on Setomaal palju eri-
nevaid tegemisi, mis toovad 
inimesi ka muuseumimajja. 
Sügisest alates jääb kauge-
malt tulnud külastajate hulk 
tunta valt vähemaks, aga samas 
saab muuseum tegelda enam 
sisulise tööga, korrastada eks-
ponaate ja olla mitmesuguste 
kokkusaamiste ja nõuandmi-
sega omakandi inimeste jaoks 
olemas. Muuseumi võib tulla 
küsima nõu ka seto rahvarõi-
vaste kandmise ja seto laulu 
laulmise kohta. Muuseum ko-
gub veel mälestusi ja lugusid 
ning muuseumi võib tuua üle-
vaatamiseks meie kandi huvi-
tavaid fotosid ja esemeid.

Kostipäeva ajal 12.–13. 
 augustil oli meil Luikjärve talus 
avatud uste päev. Tänu kõrval-
maja hoovis olnud kohvikule 
Tsässona man käis ka Luikjär-
ve taluarhitektuuri ja elumaja 
vaatamas palju inimesi. Muidu 

hoiab muuseum Luikjärve talu 
väravad suletud, kuna hooned 
ootavad korda tegemist. Tasa-
pisi on juba päris palju ära teh-
tud, sel sügisel algab elumaja 
remont. 

Obinitsa muuseumitarõ kü-
lastatavusega võib samuti ra-
hule jääda. Sel aastal käis palju 
eesti peresid, kes tulidki Lõu-
na-Eesti erinevaid piirkondi 
vaatama, sh siis ka Setomaaga 
tutvuma. Viimasel kahel aastal 

on meie muuseumi jõudnud 
meeldejääv hulk prantslasi, 
hollandlasi, belglasi... ning just 
jalgratastel kohale sõitnud vä-
liskülalisi.

Muuseumi sünnipäeval 
3. juunil avasime Obinitsa- 
Meremäe piirkonna külade 
laulu emasid tutvustava toa 
ning juulikuust alates on üle-
misel korrusel vaatamiseks väl-
ja pandud Seto Talumuuseumi 
poolt tellitud ja Andreas Kalku-

ni kokku pandud näitus „Kae-
tud peaga naised”. 

Näitusel on väljas palju pil-
te vanemast ajast, et näidata, 
millal, kuidas ja miks on naised 
katnud oma pead pika liniku-
ga. Väga huvitav ja vajalik lu-
gemis- ning vaatamismaterjali 
praegusel ajal, kui tahetakse 
seto rõivastes esineda ja nen-
dega olulistes kohtades käia. 
Muuseum soovitab tulla vaata-
ma pilte, lugema lugusid naiste 

elust ja kuulama nende laule. 
5. oktoobril kell 12 tuleb ka 

näituse koostaja Andreas Kal-
kun näitusest kõnelema.

11. novembril algusega kell 
12 korraldame Meremäe turis-
mitalus Meremäe valla algatu-
sel koostöös Seto Leelotarko 
Kogoga Seto leelokonverentsi, 
mis on leelokonverentside reas 
kolmas. 

Konverents algab erinevate 
ettekannetega seto laulukul-

tuuri hetkeseisust nii Setomaal 
kui ka mujal Eestsis. Kõneleja-
teks ootame lauluparkide laul-
jaid. Loodame, et räägitakse nii 
rõõmudest kui ka muredest. 

Üks mure on kindlasti seotud 
seto keele oskusega. Kahjuks 
noorem põlvkond lauljaid ei 
valda põhikeelena enam seto 
keelt, aga laul põhineb keele-
oskusel. 

Rääkima on lubanud tulla 
ka mõned uurijad, et lühidalt 
tutvustada teiste samasuguste 
väikeste kogukondade kultuuri 
hääbumise olukorda. Päev lõ-
peb kooslaulmise ja tantsimise-
ga – tulõ väigokõnõ ütine pido. 
Kõik huvilised on väga oodatud 
nii kuulama kui ka kaasa rääki-
ma oma tähelepanekutest seto 
laulukultuuri kohta, millega on 
seotud ka ka seto rõivad.

Kuna meie ühine elukorral-
dus on muutub, siis loomuli-
kult toimuvad muutused ka 
muuseumi elus. Ootame teid! 
Obinitsamuuseumipere

■ muuseum@meremae.ee
■ Tel 785 4190, 5622 7732

Kooliaasta algul 6. septembril 
külastas Võru Lasteraamatu-
kogu tuntud lastekirjanik ja 
käesoleval aastal oma 70. juu-
belit tähistav Leelo Tungal. 

Kirjanikuga kohtuma olid 
kutsutud kõigi Võrumaa kooli-
de õpilased, kes olid osalenud 
maakondlikul suvelugemise 
võistlusel. Nad olid lugenud 
lugemispassi nimekirjast ära 
vähemalt seitse raamatut, joo-
nistanud oma lemmikraamatu 
kohta pildi ja kirja pannud oma-
poolse küsimuse kirjanik Leelo 
Tunglale. Meremäe Koolist said 

kutse kaheksa last: Triinu-Liis 
Tarros, Anete Ploom, Marek 
Toomik, Lisette Lumik,  Greete 
Hain, Veronika Sitnik, Rain 
Kaldamäe ja Pilleriin Palok. 
Õpilasi saatsid võistlust suvi 
läbi juhtinud Meremäe raama-
tukogu juhataja Anni Lahe ja 
õpetaja Evi Kambrimäe.

Kohtumist juhtis lasteraa-
matukogu juhataja Helle Laan-
pere, kes esitas kirjanikule laste 
endi poolt koostatud küsimusi. 
Leelo Tungal vastas  peaaegu 
kõigile laste poolt esitatud 
arvu katele küsimustele ning 

rääkis omalt poolt huvitavaid 
seiku oma elust ja lapsepõlvest, 
nii tõsiseid kui humoristlikke. 

Kindlasti jäid lastele meel-
de lood seoses koertega, need 
koduloomad on tegelasteks 
paljudes Leelo Tungla lasteraa-
matutes. Kirjanik rääkis ka oma 
lapsepõlvest seoses raamatuga 
„Seltsimees laps” ja selle teose 
ainetel valmiva samanimelise 
filmiga. Selle filmi mitmed võt-
ted leidsid aset ka Võru linnas.

Kohtumine lõppes kirjaniku 
tänamise ja parimate raama-
tu põhjal arvustuse kirjutajate 

ja piltide joonistajate auta-
sustamisega. Tänukirja koos 
Leelo Tungla autogrammiga 
sai iga pidulikul üritusel osale-
ja. Samu ti kingiti neile ka laste 
ja noorte kultuuriaasta Laste 
Vabariigi pass, kuhu selle aas-
ta lõpuni saab veel huvitavate 
lasteürituste ja muuseumide 
külastamise templeid koguda. 

Noored lugejad ja nende ju-
hendajad loodavad, et selliseid 
toredaid üritusi tuleb edaspidi 
veelgi.
EviKambrimäe,
Meremäe Kooli õpetaja

Meremäe kooli tublid raamatulugejad ühispildil koos teiste
osalejate ja kirjanik Leelo Tunglaga Võrumaa lasteraamatu-
kogus.Foto: Helle Laanpere

Kohtumine lastekirjanik Leelo Tunglaga

SetokuningriigisLuhamaaljätkushuvilisiObinitsakülamalemängulauajuurdetervekspäevaks.Foto: Eve Ellermäe

Vasakul:
Mitupõlvkonda 
proovibõpitoas 
pudelivöötegemist.
Foto: Eve Ellermäe 

Paremal:
Obinitsamuuseumis 
onkülastajalharuldane 
võimalusÕieSarve 
juhendamiselseto 
rõivaidselgaproovida.
Foto: Pille Malkov

Obinitsa muuseumi tegemised
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Juuni

Maria Kahri 93
Aleftina Haljasmets 87
Luule Aste 82
Jaan Kaim 82
Valentin Saaremets 82
Nigul Karja 81
Liia Lillepuu 81
Einu Mäepalo 80
Jevgenija Kozlova 79
Aino Laiv 78
Silvi Kahu 78
Valentiina Mehilane 77
Sinaida Järv 76
Pavel Timonin 74
Marie Tkatšuk 74
Sirje Pakler 73
Aino Ilves 72
Elme Haavik 71
Harri Mängli 60

Juuli

Olga Laan 95
Vladimir Sosnovski 93
Olga Pihle 82
Leo Mets 80
Siina Lillepuu 80
Peeter Kattai 79
Õie Lõhmus 77
Mare Poll 77
Helju Kuuse 77
Eevi Liinamäe 76
Aleksandra Talo 73
Ene Kikkas 73
Aare Silm 60

August

Minda Hummal 88
Maria Tammik 88
Sofia Bogovskaja 86
Maria Palm 85
Liivia Utsal 84
Leida Saaremets 81

Heino Vaherpuu 79
Paul Leoste 78
Kalev Leoste 76
Anne Saaremaa 74
Natalia Konstantinova 74
Milvi Ülenurm 74
Sassi Talo 71
Lembit Sillaots 65

September

Sinaida Raud87 
Sinaida Sarapuu 85
Zinaida Mäepalo 83
Aleksei Kozlov 81
Raissa Rogatšova 80
Heino Kuuse 79
Külli Kauksi 76
Aari Veski 75
Silvia Eelsalu 74
Endel Toomemägi 70
Mihhail Bogatov 70
Väino Lõhmus 65
Malle Sarapuu 60
Laine Andimäe 60

Oktoober

Hedvig Nagel 88
Õie Sarapuu 87
Karl Kunnus 84
Silvia Lill 84
Edur Riitsaar 80
Külli Kund 78
Endel Haljas 78
Nadežda Montarovskaja 76
Valli Leim 75
Maria Hummal 74
Valentina Raudsepp 72
Maria Mets 72
Valli Lumik 72
Heino Jallai 72
Leo Laan 71

Ülevaate koostas MalleLokk.

Väljaandja:
Meremäe Vallavalitsus,
Meremäe küla, 65302

Toimetaja:Nele Reimann
Küljendus: OÜ Rööp
Trükk:Printall AS

Meie seast 
onsuvel2017 
manalateele 
lahkunud...

† Maria Ploom
† Matrjona Rahusoov
† Heino Kübe
† Heldur Korde
† Aime Talupoeg
† Liidia Ujamägi
† Helena Truija
† Aino Kaupo
† Linnar Lõvinurm
† Matti Kõivik
† Vladimir Illak

RistikäiksetojaanipäevalMiikseJaanikivijuurde.Foto: erakogu

Panõmipapahavvapäälkündlepalama. Toomas Kuusingu illustratsioon ‘’Seto aabitsast’’

Sünnipäevad


