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räpinas süüdati südametuli
Pühapäeva õhtul tähistati Räpinas Laulupeosalus süda-

metulede süütamisega üle-eestiliste juubelipidustuste algust 
ja samas valgustavad need sümboolselt teed noorte laulu- ja 
tantsupeo poole.

16. aprillil möödus sada aastat, mil Eestimaa ja Liivimaa kokku 
liideti. XII noorte laulu- ja tantsupeoni jääb nüüd aga juba vähem 
kui sada päeva. “Me loodame väga, et 16. aprillil koos „Eesti 
Vabariik 100“ programmi algusega süüdatud tulesid kanname 
me kõik oma südameis kuni juuni lõpus-juuli alguses toimuva 
noortepeoni,” ütles peadirigent Heli Jürgenson. “Kui üldlaulu- ja 
tantuspidude puhul mäletame suurejoonelisi tuleteekondi Tartust 
Tallinna, siis noortepidude eel tuleteekonna traditsiooni ei ole, sest 
noortepeod saidki 1962. aastal alguse Tallinnast”.

Räpina Laulupeosallu oli tuulisele ilmale vaatamata kogu-
nenud nii pillimehi kui lauljaid-tantsijaid ja publikutki. Pärast 
puhkpilliorkestri etteastet tantsiti ühiselt mitmeid rahvatantse 
ja lauldi rahvalaule. Räpina valla esindajad süütasid tõrviku 
Laulupeosalu ausamba ees, kust kohalviibinud omakorda oma 
tõrvikud ja küünlad läitsid. Võhandu jõe kaldal süüdatud lõke 
rõõmustas ilmataadi vingerpussi all kannatavaid külmetavaid 
inimesi. Enamus said sooja naha vahele ka tantsimisest, mida 
juhendasid Külliki Arjokesse ja Evi Tamm.

Vaike Tammes 

Ühistants oli lõbus ja soojendav. Laulupeo salus süüdati südametuli. 
Fotod: Andrus Karpson

heategevuslik sinilillekampaania 
„anname au“

Aprilli alguses läks käima MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate 
Ühingu eestvedamisel koostöös Naiskodukaitsega neljas 
heategevuslik Sinilillekampaania, millega kutsutakse Eesti 
Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma 
sinilillemärki. Kampaania kestab aprilli lõpuni.

„Kampaania eesmärk on sinilillemärki kandes näidata, et 
märkame ja väärtustame Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu vetera-
nide panust,“ ütles Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esimees 
staabiveebel Enn Adoson. „Kõigile, kes igapäevaselt meie 
kaitsevõime tagamise eest seisavad, on see suur tunnustus.“ 
  Neljandat aastat peetava Sinilillekampaania eesmärk on 
kutsuda üles kandma sinilillerinnamärki Eesti Kaitseväe ja 
Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste tunnustuseks. Si-
nilillesümboolikaga kogutava tulu suunab Eesti Vigastatud 
Võitlejate Ühing lisaks vigastatud veteranide toetamisele 
Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele 
välitrenažööride ala rajamiseks, soetab Ida-Viru Keskhaigla 
taastusravi osakonnale invalifti basseini pääsuks ja toetab 
MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse tervise edendamisel. 
 Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel 
vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on 
unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad sinilillesõnumit ja -märke 
levitada ning annetusi koguda Naiskodukaitse vabatahtlikud.

6.–30.aprillini on sinilillemärke ja -käepaelu võimalik osta 
kõigil veteranipäeva üritustel, Selveri ja Rahva Raamatu kauplus-
tes, Apollo raamatu- ja meelelahutuskeskustes, T-pileti kassades 
Tallinnas ja Tartus, Olerexi teenindusjaamades, R-kioskites ja 
Tallinna lennujaamas, Nordica lendudelt ning koostöös Itella 
Smartpostiga www.annameau.ee kodulehelt. 

Sinililled ja käepaelad on saadaval ka Räpina infopunktis.

Kolmel kevadel on kümned tuhanded inimesed teinud sinilille-
sümboolika ostuga Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule annetusi 
kokku ligi 250 000 euro ulatuses. Ühing on kogutud annetused 
suunanud vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi-, 
spordi- ja õppetegevuse toetamiseks. Lisaks sellele on ühing ellu 
viinud ühiskondlikult olulisi projekte, mis on tugevdanud taastus-
ravi valdkonda kogu ühiskonnas, kuna nii saavad paremat tuge ka 
meie vigastatud võitlejad. 2014. aastal soetati kõnniabiseade ja 
teisi taastusraviseadmeid Ida-Tallinna Keskhaigla taastusraviklii-
nikule. 2015. aastal soetati kogu Euroopas uuenduslik mobiilne 
kõnnirobot Haapsalu neuroloogilisele rehabilitatsioonikeskusele.  
2016. aastal toetati vaimse tervise edendamisega tegelevat  
MTÜ-d Peaasjad ja Eesti Füsioterapeutide Liitu amputatsiooni-
järgse füsioteraapia taastusravi spetsialistide koolitamist ning 
soetati Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskusele  lihasjõu 
treeningseade.

Oma panusega aitavad kampaania õnnestumisele kaasa 
Kaitseministeerium, Eesti Kaitsevägi, Välisministeerium, Milrem, 
Threod Systems ja Bae Systems.

Kaitseliit

Noorkotkad ja kodutütred müüsid Räpina ÜG-s sinililli ja 
käepaelu.                                                             Foto erakogust 

Räpina Vabahariduse Ühendus kuulutab juba kaheksandat 
korda välja konkursi „Maa sool“. Käesolev konkurss on kunagise 
Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt algatatud projekti jätkamine. 

Käesoleva aasta tiitli „Maa sool“ konkurss on pühendatud 
Räpina Vabahariduse Ühenduse eelkäija, Räpina Rahvahariduse 
Seltsi 112. aastapäevale. 

Eesti Vabariigi esimesel iseseisvuse perioodil anti välja 14 
„Maa sool“ tiitlit. Räpina Vabahariduse Ühenduse projekt „Maa 
sool“ algatati taas Räpina Vabahariduse Ühenduse poolt 1995. 
aastal, millal anti välja esimesed „Maa sool“ tiitlid. 

Esimesteks „Maa sool“ tiitli omanikeks said Rafael Kinsigo 
ja Tooni Kütt. Esimene kultuurisuunalise tegevuse eest ja teine 
haridussuunalise tegevuse eest. Tiitlid anti üle Räpina päeva-
del. Lisaks on tiitliga „Maa sool“ pärjatud Mati Kirotar, Helge 
Tootsman, Valve Peebu, Ulve Kangro, Külliki Arjokesse, Jaan 
Kivistik, Karl Songi ja Aino Mähar, Vaike Kivistik ja Eva Sala, 
Marika Klimberg-Hyötyläinen ja Malle Terepson-Madisson. 

Käesoleva aasta „Maa sool“ konkursi laureaadid kuulutatakse 
välja Hea kodu päevade kontsert-aktusel, 26. mail 2017.

„Maa sool“ tiitlid antakse ka seekord kahele inimesele, esime-
ne silmapaistva kultuurialase tegevuse arendamise eest Räpina 

vallas ning teine silmapaistva haridusalase tegevuse eest Räpina 
vallas ajavahemikus 2013–2016.

Kandidaatide esitamine konkursile „Maa sool“ toimub 
kuni 1.maini 2017. Kandidaate saavad esitada kultuurikollektiivid, 
koolid, seltsid, MTÜ-d ja inimeste grupid (kollektiivide liikmed ja 
koolitustest osavõtjad). Esildisi oodatakse kirjalikult Räpina 
Vabahariduse Ühenduse aadressil Pargi 28 Räpina 64505 
või e-posti aadressil rapina.vhy@gmail.com.

„Maa sool“ tiitli laureaadid selgitab välja seitsmeliikmeline 
žürii, kuhu kuulub Räpina Vabahariduse Ühenduse juhatuse 
kolm liiget, Räpina vallavalitsuse haridus-ja kultuurispetsialist, 
Räpina Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, Rä-
pina Ühisgümnaasiumi direktor ja Räpina Aianduskooli direktor 
või nende asetäitjad.

Tiitliga „Maa sool“ kaasneb stipendium SA-lt Räpina Kultuur-
kapital ja „Maa sool“ tunnuskiri Räpina Vabahariduse Ühenduselt.

Tunnustagem inimesi, kes seda on väärt!
Ootame aktiivset kandidaatide esitamist!

Räpina Vabahariduse Ühenduse juhatus

räpina valla „Maa sool“ tiitli konkurss 2017

 räpina rahvaleht
Väljaandja:  

Räpina Vallavalitsus  
Kooli tn 1, Räpina 64504

Toimetaja:  
Vaike Tammes, telefon 5349 0773 

e-mail: rahvaleht@rapina.ee
Kujundus & trükk:  

Paar OÜ Tartu, Ilmatsalu 3g 

räpina rahvalehe MÜÜgikohad
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest  

 kohtadest:

• Räpina Konsum
• Kauplus Leevaku
• Kauplus Linte
• Kauplus Ruusa
• Kauplus Võõpsu
• Räpina postkontor
• Põlvamaa Turismiinfokeskus

aprillikuu rahvaleht ilmub 21.05
kaastöid ootame 10. maiks.

 toimetaja vastuvõtt neljapäeviti 10–14.
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räpina vallavolikogu 

vallakantselei kontaktid
Nimi Amet Telefon

Kalle Laht Vallasekretär 799 9502

Viigi Oru Registripidaja 799 9519

Maire Vahala Sekretär-asjaajaja 799 9500

Piret Sermandi Volikogu asjaajaja-arhivaar 799 9509

hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor on avatud

nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele

22. märtsil toimunud volikogu istungil võeti vastu 4 otsust.
1. Otsusega nr 7 otsustati tagada projekti „Tänavavalgustuse 

taristu renoveerimine Räpina vallas” rahastamisel aasta-
tel 2017–2019 omafinantseering summas kuni 288 000 
(kakssada kaheksakümmend kaheksa tuhat) eurot.

2. Otsusega nr 8 otsustati kooskõlastada Põlva valla üldpla-
neering

3. Otsusega nr 9 otsustati tunnistada peremehetuks ehitiseks 
Räpina vallas Köstrimäe külas Lätte maaüksusel asuvad 
ehitised- elamu, saun-pesuköök, kuur-laut-küün.

4. Otsusega nr 10 otsustati seada MTÜ Räpina Ühisgüm-
naasiumi Vilistlaskogu kasuks Räpina linnas asuvale Kooli 
tn 5 kinnisasjale (kinnisturegistri nr 815638, katastritunnus 
70501:004:0403) tähtajatu isiklik kasutusõigus. Isikliku 
kasutusõigusega maa-ala koormamiseks sõlmida lihtkir-
jalik leping. Isikliku kasutusõiguse seadmise sisu:

4.1. Isikliku kasutusõiguse ala pindala on ~ 2400 m², mille piirid 
on tähistatud asendiplaanil;

4.2. Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal paiknev 
õuesõppeklass;

4.3. Tasu isikliku kasutusõiguse eest ei määrata.
Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused on väljas vallava-

litsuse stendil aadressil Kooli 1 ning nendega on võimalik tutvuda 
volikogu kantseleis, valla raamatukogudes ja internetis aadressil 
http://www.rapina.ee/et/vallavolikogu.

Piret Sermandi
volikogu asjaajaja-arhivaar

räpina loomemaja ja  
räpina mõisa peahoone  

ühendatakse valguskaabliga
Väikeasulates on kohati lairibaühendustel põhinevate tee-

nuste kättesaadavus ja kasutamine raskendatud või piiratud ning 
ühenduse ebapiisav kvaliteet ei võimalda asutustel ja ettevõtetel 
kasutada internetiteenuseid igapäevaselt vastavalt oma vajadus-
tele. Räpina linnas on üheks selliseks kohaks mõisakompleks, 
kuhu on koondunud loome- ja huvitegevusega seotud asutused: 
SA Räpina Inkubatsioonikeskus, Räpina Muusikakool, Räpina 
Koduloo- ja Aiandusmuuseum, Räpina Rahvakool (MTÜ Räpina 
Vabahariduse Ühendus) ning inkubaatorettevõtted.

Räpina loomemajas tegutsevatel inkubaatorettevõtetel, kui 
ka SA-el Räpina Inkubatsioonikeskus, on võimalus kasutada 
igapäevaselt oma töös ainult mobiilset internetti andmemahuga 
20 GB kuus. Loomemaja mobiilse interneti suur kasutajaskond 
muudab andmeside kiiruse aga hüplikuks ning ebastabiilseks,  
millest tulenevalt tekib ülekoormus ning ei võimalda inkubaa-
torettevõtetel ja sihtasutusel pakkuda kvaliteetseid teenuseid. 

Räpina mõisa peahoone on varustatud vaskkaabliga ning 
sealne olukord on mõnevõrra parem, kuna andmemaht pole 
piiratud ning allalaadimise ja üleslaadimise kiirus on stabiilne. 
Kuigi kiirus on stabiilne, pole võimalik ilma uue põlvkonna lai-
ribaühenduseta suurendada alla- ja üleslaadimiskiirust, mis on 
vajalik peamiselt Räpina Muusikakoolile, kes kasutab õppetöös 
mitmesuguseid veebipõhiseid õppematerjale.

Konkurentsis püsimiseks on vajalik pakkuda erinevaid e-
teenuseid ning veebipõhised võimalusi ning lairibaühenduse 
rajamine annab Räpina mõisakompleksis selleks kõige parema 
tulemuslikkuse. Mõisakompleksis paiknevate asutuste jt ettevõ-
tete mahupiiranguta stabiilse ja kiire lairibavõrgu teenuse kätte-
saadavuse tagamiseks esitas Räpina Vallavalitsus 14.11.2016. 
a Piiriveere Liidri meetmesse „Elukeskkonna arendamine“ 
projektitaotluse „Räpina loomemaja ja Räpina mõisa peahoone 
ühendamine valguskaabliga“. 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) 
22.03.2017. a otsusega nr 13-6/379 määrati Räpina Vallavalit-
susele projekti elluviimiseks toetus summas 8423,83 eurot. Pro-
jekti kogu abikõlbulik maksumus on 9359,82 eurot. Ehitustööde 
teostamiseks sõlmiti 07.03.2017. a hankeleping ettevõttega Eltel 
Networks AS. Ehitustööd Räpina loomemaja ja Räpina mõisa 
peahoone ühendamiseks valguskaabliga on juba teostamisel 
ning lepingujärgne tööde üleandmise lõpptähtaeg on 12.05.2017.

Projekt „Räpina loomemaja ja Räpina mõisa peahoone ühen-
damine valguskaabliga“

viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põl-
lumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 
19.2 raames, mille rakendusüksuseks on Põllumajanduse Regist-
rite ja Informatsiooni Amet.

Ester Lemats
Räpina valla arendusspetsialist

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017. a korraldusega nr 
1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru 
avatuks alates 31. märtsist 2017. Taotlused tuleb esitada 
hiljemalt 1. juuniks 2017 majapidamise asukohajärgsele val-
lavalitsusele. 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades 
elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata 
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, 

kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
1.  taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanua-

rist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele 
projektiga toetust taotletakse;

2.  taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt 
katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 
alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele 
projektiga toetust taotletakse;

3.  taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja 
arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Toetuse taotluses tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende 

olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama 
oma allkirjaga. Kaastaotlejad peavad vastama punktides 1, 2 ja 
3 nimetatud nõuetele. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus 
võetud kõigi kohustuste täitmise eest. 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid;
2.  kanalisatsioonisüsteemid;
3.  juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi taotlus. Tegevuste 
planeerimisel kindlasti arvestada sellega, et iga valdkonna jaoks 
on võimalik toetust saada ainult üks kord. 

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 
6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinant-
seering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% 
ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, 
seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise 
panusega. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse 
arvesse ka aastatel 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, 
hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist 
saadud toetuse summa.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil 
koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega paberil originaalallkirjade-
ga Räpina Vallavalitsuse sekretär-asjaajajale või elektrooniliselt 
digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile vald@rapina.ee.

Link, kust leiab programmdokumendi ja taotlusvormi koos 
vajalike lisadega, asub www.rapina.ee/et/arendusprojektid

Täiendav informatsioon:
Ester Lemats, ester@rapina.ee, 799 9512, 5329 2980
Miia Kasearu, miia@rapina.ee, 799 9510

Ester Lemats, Räpina valla arendusspetsialist

Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutak-
se toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid. 
Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava pro-
jektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes 
inimestele“, mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad 
hoolekandemeetmed“.

Projekti eesmärgiks on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö-
tajate toetamine ja nõustamine keerulisemate kliendijuhtumitega 
tegelemisel ning  toimetulekuraskustes inimestele nõustamis-
teenuste pakkumine üle Eesti. Nõustamisteenuste osutamise 
tulemusel paraneb isikute igapäevaeluga toimetulekuvõime, 
suundumiseks tööturuteenustele ja rakendumiseks tööle. 

Projekti sihtrühmaks on mitmete probleemide samaaegsest 
esinemisest tingitud toimetulekuraskustes  tööealised inimesed 
(15-aastased kuni vanaduspensionieani) ja nende pereliikmed, 
kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest 
(toetused, teenused).

Nõustamisteenuste saamiseks tuleb isikul pöörduda kohali-
ku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või projekti piirkondliku (elukoha) 
koordinaatori poole. Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse 
projekti vaid nende nõusolekul. Koostöö omavalitsuse sotsiaaltöö-
taja, projekti koordinaatori ja teiste võrgustikupartneritega, toimub 
juhtumipõhise võrgustikutöö meetodeid rakendades. 

Projektis osalevatele inimestele tasuta pakutavad tee-
nused:
Psühholoogiline nõustamine. Eesmärgiks on tõsta isiku toi-

metuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, aidata 
paremini aru saada endast ja oma võimetest, olukordadest, 
analüüsida ja otsida lahendusi probleemidele.

Perenõustamine. Eesmärgiks on abistada peret suhete ja las- 
te kasvatamisega seotud küsimustes, pere ressursside leid- 
misel ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste tõstmisel. 

Võlanõustamine. Võlanõustamise sihiks on isiku või pere 
abistamine majanduslike raskuste ja võlgnevuste korral. 

Tugiisikuteenus. Teenuse sisuks on isiku abistamine juhen-
damise ja toetamise kaudu igapäevases elukeskkonnas 
asjaajamisel, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel, 
toimetulekul raske olukorraga. 

Täiendavat infot projekti kohta saab  Sotsiaalkindlustu-
sameti piirkondlikult koordinaatorilt. 

Projekti piirkondlik koordinaator Võrumaal, Põlvamaal, 
Valgamaal on Raina Kurg 

tel  5 8540 570 
e-post   raina.kurg@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusamet teavitab, et 2017. aastast alates 
hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 
115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid 
Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast andmete 
kontrollimist registrites.

Toetus makstakse pensionärile, kes vastab perioodil 1. aprill 
kuni 30. september kõigile järgmistele tingimustele:
 olema vanaduspensionieas
 elama üksi rahvastikuregistri andmetel
 kätte saadava pensioni suurus jääb alla 470 euro

Kui kontrollperioodi 01.04-30.09 jooksul täitub pensioniiga, või 
on mõned kuud keegi samale aadressile registreeritud, siis sellel 
aastal ei ole õigust üksi elava pensionäri toetusele.

Välisriigist pensioni saaja peab üksi elava pensionäri toetuse 
saamiseks esitama oma välisriigi pensioni suuruse, millele liidame 
kontrolliks Eestist saadava pensioni suuruse – mõlemad kokku 
peavad jääma alla 470 euro. Välisriigist pensioni saamise tõen-
damiseks sobib pangakonto väljavõte. Välisriigi pensioni suurusi 
ootame hiljemalt 31. augustiks 2017.

Lisaks on õigus saada üksi elava pensionäri toetust ka hool-
dekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel:
  kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus ela-

vad vanaduspensioniealised inimesed, kelle saadav pension 
on väiksem, kui 470 eurot.

 kui samal elamispinnal elavad kaks pensionäri, kellest üks 
saab ööpäevaringset hooldusteenust, ehk on hooldekodus, 
siis on mõlemal pensionäril õigus toetusele. 

 kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav 
ning üks nendest on pensionär.
Kui pensionär elab koos oma ülalpeetava lapse (lastega), 

on tal õigus üksi elava pensionäri toetusele. See erisus ei laiene 
olukorrale, kus vanavanema juurde on sisse kirjutatud lapselaps, 
vaid on mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab ise oma 
alaealist last.

Kõiki eelpooltoodud andmeid kontrollib Sotsiaalkindlustus-
amet registrite kaudu. Toetuse maksmine toimub automaatselt 
registriandmete alusel. 

Rohkem teavet saab meie kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensio-

nari-toetus-0
Küsimuste korral vastame meeleldi telefonidel 640 8119 või 

447 7602.

Kati Kümnik, hüvitiste juht, Sotsiaalkindlustusamet

Üksi elava pensionäri toetus postkontori teade
Anname teada, et perioodil 22.05–29.05  
on Räpina  postkontor ajutiselt suletud.

Sel ajal asendab Räpina postkontorit ja  
väljastab saadetisi Põlva  postkontor, asukohaga  

Põlva linn, Kesk tänav 10 (Kaubamaja). 

Avatud E–R 9:00–18:00; L,P suletud.

Lähim postipunkt:
Leevaku postipunkt
Leevaku kauplus
E–R 9:00–19:00
L,P 9:00–16:00

Lähim pakiautomaat:
Räpina Maxima pakiautomaat
Pargi tänav, 1

Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või 
asuvad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on 
võimalik kirjakandja tasuta koju või kontorisse kutsuda.

 
Kirjakandjat saab tellida meie  
kliendiinfo telefonilt 661 6616.

Tellimusi võtame vastu  
E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.

 
Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
 kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja 

kättetoimetamine;
 rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
 ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
 maksete tasumine;
 postimaksevahendite müük.

Marke, ümbrikke ja postkaarte on võimalik osta ka 
Räpina Raamatupoest, asukohaga Võõpsu mnt 29.

Tagame teenuse pakkumise ka siis, kui postkontor 
on ajutiselt suletud.

  Annely Noobel, Omniva Lõuna prk juht
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räpina Muusikakooli õpilased ning  
õpetajad olid konkursil edukad Piiriveere Liideri 2017. aasta I taotlusvoor oli avatud 27. 

veebruarist 15. märtsini. Kolme meetmesse esitati kokku 
46 projektitaotlust, küsides toetust 738,2 tuh eurot. Käesolevaks 
vooruks kinnitatud eelarve on 313,5 tuh eurot. Võrreldes eelmise 
aasta kahe vooruga on taotlejate arv jäänud samaks. Hüppeliselt 
kasvas aga Räpina valla taotlejate hulk – üle 30% taotlustest 
esitati Räpina vallast, mida on eelmise vooruga võrreldes üle 
kahe korra rohkem.

Üle poolte taotlustest esitati ettevõtluse arendamise meet-
messe. Esitatud taotlustega soovitakse toetust enam kui 593 
tuhande euro ulatuses erinevateks investeeringuteks. Meetme 
eelarve maht on aga vaid 148,5 tuhat eurot. Kolm taotlejat küsib 
maksimaalset toetussummat – ettevõtluse arendamise meetmes 
on selleks 75 tuhat eurot.

Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 16 
investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 114 
tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toe-
tussumma 10 tuhat eurot ning keskmine küsitava toetuse suurus 
on ligi 7 tuhat eurot.

Ühistegevuse projekte laekus kokku kaks millega kokku 
taotletakse erinevate organisatsioonide ühistööks ligi 31 tuhan-
det eurot. 

Taotlusvooru tulemused selguvad hindamiskomisjoni töö 
tulemusel aprilli lõpus. Ettepanek projektide toetamise osas 
edastatakse PRIAle hiljemalt 15. maiks. 

Lisainfo:
Rutt Riitsaar
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht
rutt@piiriveere.ee, +372 527 1906
www.piiriveere.ee

piiriveere liideri 2017. a i vooru laekus 
pea viiskümmend projektitaotlust

Laupäeval, 18. märtsil esines Räpina Muusikakooli met-
sasarve õpilane Jakob Täht Tartu I Muusikakoolis toimunud 
vabariiklikul metsasarvekonkursil „Parim Noor instrumentalist 
2017“. Kokku osales võistumängimisel 40 metsasarveõpilast 25 
muusikakoolist. III vanuserühmas (12–13-aastased) oli Jakobil 
seitse konkurenti.

Jakobi esitus oli siiski teistest väljapaistvam ning ta saavu-
tas I koha! Esimene koht jagamisele ei läinud, küll jagati teisi ja 
kolmandaid kohti. Jakob saavutas kokkuvõttes punktisummaks 
23,3, mis on maksimumile (25,0) väga lähedal. 

Noorel metsasarvemängijal on kahtlemata see õnn, et tema 
õpetaja Kaido Otsing (Tartu I Muusikakooli direktor ja met-
sasarveõpetaja, endine kauaaegne Vanemuise teatri orkestri 
kontsertmeister ja metsasarvemängija) ongi vabariigi parimaid 
metsasarvepedagooge. Ta oskab õpilases parima laulvuse ja 
pilli kõla välja tuua ning on pingelises konkursiõhkkonnas parim 
hea tuju ja esinemisjulguse süstija. 

Auhinnatseremoonial rõhutasid žürii liikmed osalejatele 
tulevikuks soovitusi jagades, et metsasarve mängus on väga 
oluline pilli laulev kõla ja et tuleb pilliga sõna otseses mõttes 
kaasa laulda. Jakobi kontsertmeistriks on kõik tema õpinguaastad 
olnud tema ema Eva Saar, kes osaleb tihti Tartus toimuvates 
erialatundides, kuulab ära õpetaja Otsingu soovitused ning ra-
kendab neid koduses koosmängus. Kindlasti on mänguoskusele 
tuge andnud osalemine Räpina Noorte Puhkpilliorkestris ja Eesti 
Noorte Puhkpilliorkestris.

Pühapäeval, 19. märtsil asus võistlustulle Aksel Vürst. 
Tema õpib klarnetit H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis, kuid kõiki 
teisi aineid ( solfedžo, muusikalugu, üldklaver) omandab Räpina 
Muusikakoolis. Sestap ongi ta üks vähestest, kelle nime järele 
kirjutatakse kaks kooli. Teadmisi laulmisest kogub ta Räpinas 
toimuvates soololaulutundides. 

Aksel saavutas konkursil „Parim Noor Instrumentalist 2017“ 
vabariigis klarneti erialal I koha. Tema punktisumma oli lausa 24 
(25 võimalikust), mis on tõeliselt suurepärane tulemus. Järgmise 
konkurendi tulemus oli 20,6 punkti. Teist kohta aga välja ei antudki 
– nii suur vahe oli Akseli ja teiste noorte klarnetistide esinemises. 
Kokku osales konkursil 24 õpilast. 

Akseli praeguseks klarnetiõpetajaks on väljapaistev H. Elleri 
nim Tartu Muusikakooli õppejõud Tõnu Kalm, kontsertmeistriks 
aga sama kooli suurepärane õpetaja Ieva Kostanda. Kindlasti 
on suur osa Akseli kujunemisloos ka Riivo Jõgil, kelle käe all 
omandatud oskused on Akseli arengus olnud väga vajalikud. 
Kaks aastat tagasi saavutas Aksel vabariigis 2. koha ning pälvis 
juba tookord hulgaliselt kiidusõnu. 

Aksel mängib ka Räpina Noorte Puhkpilliorkestri ja Eesti 
Noorte Puhkpilliorkestri koosseisus. 

Väga tubli oli ka Minna Emilia Vürsti (flööt, õpetaja Oksana 
Iljašenko) esinemine vabariikliku vooru noorimas vanuserühmas, 
kus ta saavutas diplomi, mis tähendab konkursi 4. kohta. Kuna ta 
on alles nii noor, siis ülejärgmisel aastal saab Minna Emilia Räpina 
Muusikakooli esindada veel samas vanuserühmas. 

Käesoleval aastal esines konkurssidel kokku 12 Räpina 
Muusikakooli õpilast: puhkpilliõpilased Kristjan Tagel (flööt, 
õp Oksana Iljašenko), Minna Emilia Vürst (flööt), Aksel Vürst 

Jakob Täht.

Aksel Vürst õpetajatega.                                 Fotod erakogust
(klarnet)ja Jakob Täht (metsasarv) ning klaveriõpilased Gregor 
Mathias Rämson, Kaisa Mähar, Maia Mähar, Mirel Rämson ja 
Helerin Salve, Erle-Mai Pabusk ja Lenna-Emilie Võikar ning 
Tairi Tolmik (õpetajad Martina Võrk ja Erene Petrova). 

Soovime tublidele ning töökatele õpilastele palju õnne eduka 
esinemise puhul konkursi “Parim Noor Instrumentalist 2017”Lõu-
na-Eesti ja vabariiklikes  voorudes! Õpetajatele õnnitlused välja-
paistva saavutuse eest!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

Märtsi viimasel päeval aset leidnud Koorilauluõhtul astu-
sid üles Räpina Ühisgümnaasiumi mudilaskoor, lastekoor ja 
poistekoor, Räpina naiskoor Koidula, Räpina kammerkoor ning 
külalisena kammerkoor Helü Tartust. Üheskoos pakuti publikule 
meeldejäävaid elamusi, kõlasid koorimuusika kaunimad teosed. 
Kammerkoor Helü esitusel jõudsid kuulajani nii mõnedki Eesti 
esmaettekanded.

Koorikontserdi avas Räpina ÜG mudilaskoor Anu Silma 
juhatusel. Heitlikke kevadilmasid silmas pidades lauldi lugusid 
„Iga ilmaga“ (A. Liiva) ja „Soovide laul“ (P. Pajusaar, L. Tungal).

Räpina ÜG lastekoor dirigent Riina Tamme juhatusel esitas 
kaks lugu suvise noorte laulupeo „Mina jään“ kavast. Kaunilt kõlas 
tütarlaste esituses „Päev läheb puude punane“ (G. Ernesaks, 
J. Sütiste) ning „Maailm heliseb“ (E. Talsi, A. Ilves). Viimane 
oli vürtsitatud meeleolukate liigutustega, mis publikugi kaasa 
tegema tõmbasid.

Räpina ÜG poistekoorgi, Marika Aruküla juhatusel, tuli 
lagedale osaga suvise laulupeo repertuaarist. Ette kanti poistele 
ülimalt sobiv „Poiste laul“ ning „Õunalaul“.

Räpina naiskoor Koidula dirigent Jaanus Prükki juhatusel 
üllatas publikut esmalt looga „Mina olen väikene laps“ (E. Karner), 
kus armsa rosinana soleeris Arhanna Sandra Arbma. Teise 
loona esitas naiskoor Koidula kogu Eesti rahva jaoks olulise pala 
„Ärkamise aeg“ (R. Eespere).

Räpina kammerkoor dirigent Tiina Kadarpiku juhatusel 
esines kevadiselt mõtliku ja unistava kavaga, mis päädis looga 
tulevast tempokast suvest. Esimese palana lauldi Aapo Ilvese 
tõlgitud eestikeelse tekstiga lugu „Imeline maailm“ (G. D. Weiss, 
B. Thiele). Metsasarvel soleeris tänavuse vabariikliku metsasar-
vekonkursi laureaat Jakob Täht. Teise loona esitati igatsev „Sina 
oled sina“ (R. Lätte, O. Roots). Suve peatset pulbitsevat meeleolu 
kandis „Suvetants“ (B. Gorbulskis, A. Pajupuu). Kammerkoori 
saatis klaveril Martina Võrk.

Külalisena lõi kuulajad pahviks kammerkoor Helü Tartust 
dirigent Küllike Joosingu juhatusel. Kammerkoor Helü tegutseb 
sellise nimega alates 2016. aastast, varasemast tuntakse Helüt 
E STuudio kammerkoori nime all. Kammerkoor Helü üheks põhi- 
trumbiks on sügavuti minev muusikatunnetus. Sellest annab 
tunnistust ka äramärkimine rahvusvahelisel Ohridi koorikonkursil 

Makedoonias, kus koor sai eripreemia Gustav Ernesaksa laulu 
“Tartu valgel ööl” väljendusrikka esituse eest ja edasipääsu Grand 
Prix vooru. Lisaks on koor pälvinud 2016. aasta aprillis Jõhvi 
kammerkooride konkursil B-kategoorias I koha.

Helü jaoks kujunes Koorilauluõhtul esinemine peaprooviks 
enne tähtsat ülesastumist XV rahvusvahelise koorifestivali „Tallinn 
2017“ konkursil. Räpina lavalaudadele tuldigi eelnimetatud kon-
kursi jaoks ettevalmistatud kavaga. Koor paistis silma põhjaliku 
ettevalmistuse ning tõeliselt läbitunnetatud repertuaariga. Ise-
äranis kõrvapaitavaks olid allakirjutanu jaoks T. Kõrvitsa „Brother 
Fire“ tsüklist „Canticle of Sun“, V. Tormise ja V. Luige sügislaulude 
tsükkel „On hilissuvi“, „Tuul kõnnumaa kohal“ ja „Kanarbik“ ning 
E. Whitacre’i seade Depeche Mode’i loost „Enjoy the Silence“ 
(M. Core). Tabava meisterlikkusega anti edasi iga teose põhiline 
mõte – mida muud võikski ühelt interpreedilt soovida.

Usun, et kontserti külastanud publik liitub allakirjutanuga 
tänades kõiki esinejaid vaimustava muusikalise elamuse eest.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

koorilauluõhtul toodi kuulajateni hiilgav repertuaar

Naiskoor Koidula, soleerib Ahanna Sandra Arbma, juhatab 
Jaanus Prükk.                                        Foto: Andrus Karpson
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räpina ÜhisgÜMnaasiuMi teated
Veebruaris osales RÜG lastekoor Põlva Kultuurikeskuses 
toimunud XII noorte laulupeo ülevaatusel. Meie kooli lastekoor 
laulis väga tublilt ette G. Ernesaksa laulu “Päev läeb puudele 
punane”. Õpilasi juhendas Riina Tamm.

*    *     *
1. märtsil osalesid Räpina ÜG 5.a ja 5.b klassi õpilased Eesti 
Goethe Instituudi poolt korraldatud maa-kondlikus inter-aktiivses 
mängus AUTOBAHN. Mängus tuli läbida 16 Saksa-maa linna-
kontrollpunkti ja lahendada erinevaid ülesandeid.
Meie kooli võistkond koosseisus Erle-Mai Pabusk, Lisett 
Rämson ja Lenna-Emilie Võikar saavutasid I koha. Väga tubli 
oli ka võistkond koosseisus Heleri Kruusamägi, Pilleriin Sillakivi 
ja Katariina Nagel, kes saavutasid 4. koha. Õpilasi juhendas 
Rita Kahu.

*     *     *
1. märtsil toimusid Valgas Eesti Koolispordi Liidu poolt kor-
raldatud 1.–3.klassi rahvastepallivõistlused. Räpina ÜG poiste  
võistkond saavutas I koha ja tüdrukute võistkond 5. koha.  
Poiste võistkonda kuulusid Jaan Junson, Karl-Robert Härm, Oliver  
Hans Kaljuvee, Marvin Poltan, Rasmus Oijov, Anton Kusnets, Kevin  
Salve ja Rasmus Mestiljainen.
Tüdrukute võistkonda kuulusid Kätrin Liblik, Meryl Talv, Kätriin 
Punmann, Stella Lisethe Kivilo, Cordelia Liiv, Marleen Möller, 
Karoliis Rohtla ja Meribel Toim. Õpilasi juhendas Ants Järv.

*     *     *
3. märtsil toimus piirkondlik vene keel võõrkeelena olüm-
piaad gümnaasiumiõpilastele. Meie koolist saavutasid auhin- 
nalisi kohti: 
Polina Kasyanova –   I koht
Oksana Lõssenko –   II koht
Maria Razik   –   III koht.

*     *     *
3. märtsil toimus 6. klasside õpilastele KEAT projekti raames 
päästealane loeng.

*     *     *
Friedebert Tuglase nimelisel omaloominguvõistlusel said 
auhinnalised kohad järgmised õpilased:
Arabella Vahtramäe III koht 
Cordelia Liiv  III koht 
Erolyn Palu   II  koht 
Karoliina Raudberg I koht 
Heleri Kruusamägi III koht 
Gerlin Reinson  II koht 
Ketlyn Idion   III koht 
Inessa Kämbre  II koht 
Brittany Tuul  eripreemia
Õpetajatest sai eripreemia Reet Ladva.

*     *     *
Meie kooli õpilased esinesid edukalt maakondlikel korvpalli-
võistlustel. Rahul kooli  tegemistega on ka EKSL, kes esindaja 
Henri Ausmaa näol kohal oli ja omalt poolt turniiri korraldusse IT-
toega panustas. Meie koolist saavutasid auhinnalisi kohti:
6.–7. kl tüdrukud  – II koht;
6.–7. kl poisid   – III koht; 
8 –9. kl poisid   – I ja III koht; 
10.–12. kl poisid  – I ja II koht. 
Õpetaja Jaanus Meitus.

*     *     *
7. märtsil toimus Viluste Põhikoolis  vene keele viktoriin 6. 
klasside õpilastele. Meie koolist osalesid Agnessa Tund, Kelly 
Pindek, Kevin Idion ja Melystiin Hüsson. Erinevate koolide õpilased 
jaotati võistkonda-desse. Hiljem õpilased tantsisid, mängisid ja 
laulsid. Õpilasi juhendas Riina Kopli.

*     *     *
8. märtsil olid Räpina Ühisgümnaasiumis külalised Saksamaa 
Liitvabariigist Bad-Segebergist. Külastuse eesmärk oli luua  
sõprussidemed meie kooli ja Ellerau Algkooli vahel. Tutvuti 
kooliga, osaleti ühises keeletunnis 5.a ja 5.b klassiga ning vaadati 
robootikaringi tegemisi. Külalistele esinesid meie tant-sijad ja 
lauljad. Seejärel külastati Räpina sadamat, Lüübnitsa küla ning 
Räpina Loomemaja. Külalisi saatsid õpetajad Marina Soidla ja Rita 
Kahu.

*    *     *
9. märtsil  oli koolis lahtiste uste päev, kus osalesid meie kooli 
9. klasside ning Mehikoorma Põhikooli õpilased. Direktor Meeri 
Ivanov tutvustas õppimisvõimalusi Räpina ÜG-s, majandus-õppest 
rääkis Räpina Aianduskooli õpetaja Tiiu Ruuspõld, huvitegevuse 
võimalustest koolis rääkis  Marika Ääremaa ning esinesid 9.–12. 
klassi õpilased. Oma ainet tutvustasid Eve Sibul, Reet Ladva, 
Egne Kindsigo ja Kersti Sammelselg.

*     *     *
10. märtsil toimus Räpina raamatu-kogus eesti keele tund,  
kus osalesid Räpina Aianduskooli õpilased ja Räpina Ühis-
gümnaasiumi 2.b klassi õpilased. Aianduskooli õpilased, kelle 
emakeeleks on vene keel, on pärit nii Eestist kui ka Venemaalt. 
Kõigepealt jaguneti rühmadeks ja saadi üksteisega tuttavaks. 
Seejärel lugesid suuremad õpilased ette eestikeelse jutu. Üheskoos 
hakati teksti analüüsima ning lõpuks täideti tööleht. Tund oli õpetlik 
ja huvitav. Lapsed said huvitava kogemuse suhtlemisel eesti keelt 
võõrkeelena õppivate õppuritega.

*     *     *
13. märtsil toimus õppenõukogu koosolek, kus tehti ka kokku- 
võtted algklasside ja põhikooliõpilaste II trimestri ning gümnaa- 
siumiõpilaste läbitud kursuste tulemuste kohta. Neljadele ja  
viitele õppisid 129 algklasside, 84 põhikooli- ja 24 gümnaa- 
siumiõpilast. 

*     *     *
14. märtsil esines 5. ja 6. klasside õpilastele Foorumteater. 
Näitlejad mängisid ühte konfliktset olukorda ja õpilased said või-
maluse pakkuda situatsioonile sobivaid lahendusi ja neid ise koos 
näitlejatega läbi mängida. Julgeid ideede esitajaid ja mängijaid oli 
rõõmustavalt palju. Foorumteater esines „Salliva kooli“ programmi 
raames, mille eesmärgiks on vähendada koolikiusamist ja luua 
õpilaste vahel sõbralikumad suhted.

Lisaks teatrietendusele toimub igas põhikooliklassis üks programmi 
„Salliv kool“ tund, kus vaadatakse videot kiusamis-olukordadest ja 
arutletakse erinevate suhtlemis-situatsioonide üle. Eesmärgiks on 
ikka sallivam koolikeskkond ja sõbralikud suhted.

*     *     *
14. märtsil, emakeelepäeval, toimus koolis keeleteemaline nuti- 
võistlus. Kolmel erineval vahetunnil said põhikooliõpilased lahen- 
dada virtuaalkeskkonnas keeleülesandeid. Parimad olid 9.b klassi  
õpilased Anna Zaharova ja Brigitta Uibo. Gümnaasiumiõpilastele 
esinesid auditooriumis 11-ndikud, kes kandsid ette Andrus Kivirähki 
tekste. Gümnasistid tutvusid emakeele-tunnis ka e-etteütlusega.

*     *     *
15. märtsil toimus piirkondlik käsitöö ja kodunduse olümpiaad. 
Meie koolist saavutas auhinnalise koha:
Brigitta Uibo – II koht.

*     *     *
15. märtsil toimusid Põlva maakonna koolide „Tähelepanu, 
start“ võistlused. Osales üheksa võistkonda. Räpina Ühis- 
gümnaasiumi esindas kaks võistkonda. Esimene võistkond  
saavutas  I  koha, teine võistkond 4. koha. Mõlemad võistkon- 
nad tagasid edasipääsu vabariiklikule poolfinaalvõistlusele, mis 
toimub 31. märtsil Paide Spordihoones.

*     *     *
16. märtsil toimus piirkondlik inglise keele olümpiaad 7. klasside 
õpilastele. Meie koolist saavutas auhinnalise koha:
Rasmus Freirich      –   III–IV koht.

*     *     *
Põlva maavanema ja Kaitseliidu Põlva maleva poolt ellu 
kutsutud isamaalise omaloomingu konkursil saavutas 7.– 9. klassi 
luule kategoorias II koha 9.a klassi õpilane Kirke Tammpere. 
Juhendas õpetaja Maie Oper.

*     *     *
16. märtsil toimus Räpina Aianduskoolis loodusteemaline 
mälumäng. Koos Räpina Aianduskooli õpilastega panid oma tead- 
misi proovile kaks võistkonda Räpina Ühisgümnaasiumist, kuhu 
kuulusid Brittany Tuul, Inessa Kämbre, Oksana Lõssenko, Eleri 
Varjund, Pille-Riin Konsap ja Kati Heering. Juhendasid õpetajad 
Valentina Narruskberg ja Karin Tuul.

*     *     *
Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 8.a 
klassi õpilane Reimo Mestiljainen I koha. Juhendas õpetaja Olav 
Pihlapuu.

*     *     *
Loodusteaduste olümpiaadi I voorus sai Põlva maakonna 
parima tulemuse Märten Kala (8.a). Märten Kala on kutsutud 
olümpiaadi II vooru Tartusse, kus tuleb lahendada praktilisi üles-
andeid keemia, bioloogia ja füüsika valdkonnas. Õpetajad Kersti 
Sammelselg, Karin Tuul, Eve Sibul.

*     *     *
28. märtsil toimus riiklik vene keele kui võõrkeele olümpiaad 
Tallinna Ülikoolis. Olümpiaadist võtsid osa meie kooli gümnaasiumi- 
õpilased Maria Razik ja Polina Kasyanova. Üldteemaks oli „Mere-
kultuur Eestis“. Õpilased jaotati testi põhjal B1 ja B2 rühma. 
Polina Kasyanova saavutas B2 rühmas 9. koha ja Maria Razik 
B1 rühmas 8. koha. Õpilasi juhendasid õpetajad Anne Seim ja 
Riina Kopli.

*     *     *
29. märtsil toimus Põlva Keskraamatukogus ülevabariigiline  
3.–4. klasside kirjandusmängu Põlvamaa eelvoor. Meie koolist 
võtsid osa Merili Tiigimäe, Agate Erik ja Õnnela Lahtvee. 
Põlvamaa 11 võistkonna hulgast saavutasid meie õpilased   
5. koha. Juhendas Räpina Raamatu-kogu raamatukoguhoidja Evi 
Tiigimäe.

*     *     *
Patrioodi nädala raames külastas meie kooli Põlva maavanem 
Igor Taro. Loengus räägiti patriotismist ning kohalikust majan- 
dusest, osalejad said MTÜ Põlvamaa Patrioodi logoga stressi-palli.

*     *     *
17.–22. märtsini viibisid Räpina ÜG õpetajad õppereisil Kreekas. 
Nendel päevadel tutvuti Kreeka ajaloo, vaatamisväär-suste ning 
haridussüsteemiga.

*     *     *
Direktor avaldab kiitust:
Algklassides õppisid neljadele ja viitele ning käitumine ja 
hoolsus oli eeskujulik või hea:
1.a Artur Aruste, Madli Avarmaa, Laura Heering, Aleks Iljin, Kaspar 
Johanson, Anete Kala, Jaana Mari Kala, Stiina Pihlap, Nikita Põkka,  
Martin Manivald Sokk, Priit Teplenkov, Kertu Zupsmann, Stella  
Ämarik.
1.b David Apuhtin, Marili Hakmaa, Keneth Jõks, Hannes Kerge,  
Raido Lillemäe, Mia Carola Loog, Hando Märda, Kevin Möller, 
Romet Raig, Gregor Mathias Rämson, Mariane-Liis Saar, Katarina- 
Lee Saarekivi, Henri Tolmusk, Carl Armin Toomasaar,  Grete Tuusa, 
Arabella Vahtramäe, Art Vizel.
2.a Adeele Aruste, Lisett Dalberg, Eleriin Idion, Jaanus Ilves, 
Magnar Ivanov, Gaili Kaurson, Alari Kõiv, Reno Lahtvee, Heleriin  
Liiske, Miriam Metsanurm, Raimond Pedosk, Taavi Puurmaa, 
Karola Raudberg, Edith Taldrik, Sofia Žarova, Maarja Žukov. 
2.b Reimo Ehte, Merili Kirjuškin, Daniel Kolpakov, Julianna 
Kuusmaa, Birgit Käär, Keidi Käär, Karola Küttmann, Andre Mägi,  
Gert Parmask, Reti-Karlota Rebane, Laura Rõbakova, Adeele  
Truija, Mattias Vätsing.
2.v Randy Roosileht, Gert Sinka.
3.a Remon Ainson, Liivar Hakmaa, Mihkel Toomas Heering, 
Sienna Maret Jürgenson, Kaur Kala, Oliver Hans Kaljuvee, Stella  
Lisethe Kivilo, Aleks Kozer, Caroli Kriisa, Kätryn Liblik, Richard  
Liin, Cordelia Liiv, Rasmus Mestiljainen, Marten Märks, Marleen 
Möller, Georg Neimann, Tanel Otsing, Sten Martten Parman, Kätriin 
Punmann, Sandra Puurmaa, Aleksandr Rekonin, Karoliis Rohtla, 
Meribel Toim.
3.b Mia Mirel Asi, Daniil Johanson, Jaan Junson, Sandra Kahu, 

Ander Konsap, Mirtel Must, Tambet Nurmetalo, Rasmus Oijov, 
Marvin Poltan, Darja Prussakov, Kertu Reinson, Lenna Reinson, 
Nele Reinson, Kevin Salve, Marilin Tabo, Meryl Talv, Romet Ula.
4.a Alisa Burdina, Miko Kaarlõp, Kristel Koido, Martin Konsap, 
Kermo Küttmann, Meribel Lill, Kirke Lukki-Lukin, Kaisa Mähar,  
Maia Mähar, Renet Pindek, Rauno Purdeots, Mirel Rämson, 
Helerin Salve, Kristjan Tagel, Merili Tiigimäe, Romio Tikka, Aveli 
Virro, Sandra Vizel.
4.b Lisandra Aruküla, Agathe Erik, Robin Kolli, Õnnela Lahtvee, 
Kermo Leppik, Carmen Mossin, Hanna-Marleen Oras, Birgit Pihlap, 
Regnar Preeden, Cätriin Zirna.  
2. Põhikoolis õppisid neljadele ja viitele ning käitumine ja 
hoolsus oli eeskujulik või hea:
5.a Lenna Haamer, Jaanika Justus, Kelin Jürgenstein, Heleri  
Kruusamägi, Katariina Nagel, Elise-Cristine Paabo, Erle-Mai  
Pabusk, Rihhard Poltan, Adele Punnek, Reio Tootsman, Mats Truija,  
Martti Võsokovski.
5.b Tanel Kaimre, Erolyn Palu, Rasmus Rumask, Lisett Rämson, 
Pilleriin Sillakivi, Lenna-Emilie Võikar.
6.a Melystiin Hüsson, Lisett Koitsaar, Karina Kolosova, Dimitri Krot, 
Kelly Pindek, Karoliina Raudberg.
6.b Kerttu Galka, Kevin Idion, Aleksandra Kukk, Hardi Mathiesen, 
Ceidy Pettai, Kati-Karoli Silla, Merlin Tolmusk, Agnessa Tund, Jakob  
Täht.
7.a Angelika Apuhtin, Harri Mähar, Ken-Marten Puusaar, Janika 
Rõbakova, Sirli Siret Sepping.
7.b Amalia Belaš, Rasmus Freirich, Uku Johannes Kiik, Angelo 
Raoul Lombardo, Sandra Poltan, Raul Randma, Gerlin Reinson, 
Maria Sokk, Kaarel Volk.  
8.a Märten Kala, Evelin Konsap, Oskar Johannes Laht, Andry 
Must, Mikk Mälberg, Raian Pung, Mariin Tikka, Tairi Tolmik. 
8.b Raiko Belausev, Eric Justin Jõks, Reno Kokmann, Daili  
Kruusamägi, Agnes Leek, Rasmus Mirma, Triinuliis Sillakivi, Reijo 
Sõukand, Kärt Talumees, Taimar Treier.
9.a Anette Gutjuma, Annaly Gutjuma, Ketlyn Idion, Magnar-Markus  
Lill, Ragnar Naruski, Risto Nelk, Veronica Oidingu, Jaanika Piho,  
Anna-Leena Rämson, Kirke Tammpere, Remi-Andero Õunapuu.
9.b Keilit Adson, Toomas Kilk, Liina Konsap, Mart Lume, Mailis- 
Heleen Maastik, Karen Rämson, Brigitta Uibo, Anna Zaharova. 
3. Gümnaasiumis õppisid neljadele ja viitele:
10. klass Algmar Erik, Merilyn Idion, Oliver Kruusamägi, Risto  
Lillemäe, Andres Palusalu, Diana Pihlap, Alina Poduškina, Keir  
Rämson, Daan Zekker.
11. klass Pilleriin Jäämets, Inessa Kämbre, Henri Kübe, Märten  
Liiske, Oksana Lõssenko, Triin Nelk, Edda Johanna Punnisk, 
Renet Rämman.
12. klass Kati Heering, Polina Kasyanova, Pille-Riin Konsap, 
Annali Kruusamägi, Rain Loodus, Taavi Näks, Mariken Tarasov.

*     *     *
Neljadele ja viitele õppis ning eeskujuliku või hea käitumise 
või hoolsusega oli kokku 237 õpilast, mis hindamisele 
kuulunud õpilaste arvust 398 (hinnati 167 algklassiõpilast, 174 
põhikooliõpilast ja 57 gümnaasiumi-õpilast), moodustab 59,5%. 
Algklassides oli vastav õpilaste arv 129 (77,2%), põhikoolis 84 
(48,3%) ja gümnaasiumis 24 (42,1%). 

*     *     *
Puudulikud hinded olid tunnistusel 33 õpilasel, mis moodustab 
8,3 % hindamisele kuulunud õpilaste arvust. Algklassides ei olnud 
puudulikke hindeid, põhikoolis 22 õpilasel (12,6%) ja gümnaasiumis 
11 õpilasel (19,2 %).

Kersti Sammelselg,
Räpina ÜG õppealajuhataja
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Meeleolukas märts meie majas
Kauaoodatud kevadekuu on lõpuks käes! Loodus tärkab 

talveunest ja inimesel on kihk kohe näpud mullaseks teha. Seda 
meiegi. Kohe märtsikuu alguses panime kasvama „Sõprusetera” 
projekti  herned. 

Lapsed jälgivad herneste kasvamist suure hoolega. Ooda-
takse, millal küll esimene roheline leheke mullast välja ilmub? 
Lisaks hernestele võib lasteaia suurte akende valguses leida nii 
lilli kui ka aedvilju.

Ka naistepäev on meie majas ikka au sees, seda nii suurte 
kui ka väikeste tüdrukute jaoks. Oli väga meeldiv, kui väikesed 
noormehed kinkisid lilli ja jagasid häid soove.

Õnneseente rühm suundus sel päeval ilusalongi Elizee, kus 
tutvuti  ilumaailmaga ja tehti ka mõned iluprotseduurid.

Lepatriinude rühm veetis naistepäeva õhtupooliku pubis 
„Turist”. Lapsi ootas Marten-Kevini ema, kes näitas meile lahkesti 
pubi . Toimus väike töötuba – meisterdati salvrätikust roose. Ühise 
pika laua taga maitsesid pannkook ja jäätisekokteil eriti hästi. Pidu 
lõppes loomulikult ühe korraliku discoga. 

Krõllide rühmas valmistati  koos Sebastian-Markuse emaga 
tervislikku smuutit.

Ka õpetajad otsustasid sel aastal naistepäeva erilisemaks 
muuta. Koos sõideti Põlvasse, et üks tore õhtupoolik bowlingut 
mängides veeta. Väga mõnus oli koos olla ja mängida, nagu 
lasteaiaõpetajale kohane. 

Tublid esinejad
Vikerkaare lapsed osalesid edukalt ka Ahjal toimunud luu-

lepäeval. Marleen Punnisk tõi koju III koha. Grettel Karsna  ja 
Kaspar  Kolli said eriauhinna. Tublid ja julged esinejad olid veel 
Liisa Kirats, Rosaly Susanne Toomemägi, Rasmus Hirmo ja 
Annegreth Hirmo.

15. märtsil tähistasime emakeelepäeva, kus Muumimamma 
ja Muumipapa arutlesid teemal, kas emakeelt hoida au sees või 
peaks ka võõrkeelt õppima hakkama. Otsustati, et oma emakeel 
on igale inimesele ikka kõige tähtsam. Sipsikute rühma väikesed 
näitlejad esitasid näidendi „Kuidas tekkis päike?”.

Teatrikuul on meil näidenditega väga hästi, sest sel aastal 
on võimalus igal rühmal olla nii näitlejarollis, lavastajarollis kui ka 

kostümeerija rollis. Etendused läksid nn täis majale. Mõmmide 
rühma lapsed esinesid näidendiga „Päikesele külla”. 

Lepatriinude rühma näidendiks oli „Lepatriinu unistus”. 
Krõllide näidend „Seene all”. Näidendi valmimisse suhtuti väga 
kohusetundlikult.

17. märtsil käis meie Muumide näitetrupp Puiga Siilikese 
lasteaias Näutemängupäival, kus etendati  murdekeelset„ Nakri” 
muinasjuttu.

Sama päeva hommikul sõitis  Sipsikute rühm Tallinna poole, 
et osaleda Küünlajahi korraldatud vastuvõtul. Sipsikud saavutasid 
küünlaümbriste kogumises I koha. 

Lepatriinud saavutasid kogumiskampaanias III koha. Tänud 
kõigile tublidele kogujatele!

21.märtsil toimus meie majas koolitus vanematele ja õpeta-
jatele, koolituse teemaks „Piiride kehtestamine”.

25.märtsil toimus VI Maakondlik Lasteaiaõpetajate konve-
rents, mis oli täis õppimist, kaasamõtlemist ja nn „oma tassi 
täitmist”. 

Meil on hea meel tõdeda, et meie lasteaias pole ainult 
tublid lapsed, vaid ka väga hoolivad ja toredad lastevanemad. 
Hoolekogu eestvedamisel korjasid rühma kõik vanemad ja ka 
rühmaõpetajad ühiselt raha, et osta rühmaplatsile uued õuepingid. 
Mõeldud, tehtud. Uued pingid ongi juba olemas! Aitäh kõigile!

Märts lõppes Muumimamma ja Muumipapa väärtushom-
mikuga vastutusest. Iga rühm sai endale väikse kurgiseemne, 
mille eest tuleb vastutada. Ka nemad valmistasid ette väikese 
etenduse „Väike Prints”. 

Märtsikuu on tegusalt läbi saanud, aga kindlasti on aprill  ka 
vahvaid tegemisi täis. Kõik lapsed ootavad pikkisilmi munapüha-
sid, et saaks ilusaid mune värvida ja oma rühmaruumi kaunistada. 
Selle ülesandega saame me sel aastal hästi hakkama, sest tibude 
rühma Sofia  vanemad tõid kogu lasteaiaperele ilusaid kirjusid 
sulgi ja vahvaid lillepotte. Nüüd on meisterdamiseks veelgi rohkem 
võimalusi. Aitäh teile!

Lepatriinude rühma õpetaja 

Nati Asi

trad.attack! kutsub:  
tule, võida  

noorte pärimusbändide konkurss
Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldab Noorte pärimus-

bändide konkurssi, kus on võimalus vägeval finaalkontserdil 
29. aprillil kell 18 Viljandi pärimusmuusika aida suurel laval 
rahvale oma muusikat tutvustada ning võistelda konkurenti-
dega au, kuulsuse ning suurepäraste auhindade nimel. Uute 
tegijate patrooniks on Trad.Attack!

Esmakordselt toimuva konkursi patroon Sandra Vabarna 
peab Eesti pärimusmuusika kuvandit väga heaks ja tunneb 
uhkust rahva üle, kes Trad.Attack!i kontsertidel pärimusmuusi-
kale alati suure rõkkamisega kaasa elavad. „Seetõttu vajamegi 
Noorte pärimusbändide konkurssi, et meie rahvamuusika edu 
ja järjepidevust kasvatada. Tahame, et meie maa muusika oma-
pärane jõud raputaks veel suuremaid lavasid ning masse kõikjal 
maailmas,“ räägib Sandra Vabarna, kes on koos ansambliga 
Trad.Attack! vallutanud nüüdseks 28 riiki.

Peapreemiaks on Eesti Kultuurkapitali stipendium 500 
eurot. Väärt auhindasid on teisigi ja neid jagub kõikidele julge-
tele finalistidele: Trad.Attack!i eripreemia, mille raames annab 
manageerimise koolituse Sandra Vabarna. Eesti Pärimusmuu-
sika Keskus kingib oma lemmikule preemiapaketi “Tuuni oma 
bändi“, mis pakub kõike, mis edasi jõudmiseks tarvis: foto- ja 
salvestussessioon Tartu Ülikooli Viljandi Kunstiakadeemias, 
minituur Eesti Pärimusmuusika Pesades üle Eesti ja jagab 
turunduslike nõuandeid.

Konkursile on oodatud noorteansamblid, mille liikmed on kuni 
20-aastased ja kelle repertuaaris on vähemalt kaks pärimusmuu-
sika pala. Registreeruda saab 13. aprillini: jaan@folk.ee või 434 
2050. Konkurss päädib 29. aprillil kell 18 avaliku kontserdiga 
Viljandi pärimusmuusika aidas, kus teeb lõpliku otsuse auväär-
ne žürii, publik valib oma lemmiku ning toimub pidulik võitjate välja 
kuulutamine, noorte pärimusbändidega annab ühise kontserti  
Curly Strings. Täpsem info: http://www.folk.ee/opistu

Heldi Ruiso

laste vabariik toob  
ev100 sünnipäevapeo  
igasse eesti maakonda

Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik 
sõidab suvel mööda Eestit ning tähistab koos lastega peagi 
saabuvat Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Laste Vabariik 
teeb esimese peatuse 25. mail Põltsamaal ning tuur lõppeb 
8. septembril Savernas. Viie kuu jooksul jõuab Laste Vabariik 
enam kui viiekümnesse paika üle Eesti.

Elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel ning ühendab 
endas teatri, mängu ja töötoad. Igas peatuspaigas saab näha 
just Laste Vabariigi jaoks valminud etendust, avastada Eestit 
omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käte osavust 
ja mõtte erksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel auto-
laval astuvad kõikjal üles ka kohalikud lapsed ja noored. Laste 
Vabariigi pass annab tavalisest soodsama sissepääsu paljudesse 
muuseumitesse ja elamuskeskustesse üle Eesti. 

„Laste Vabariik on Eesti laste ja perede ühine pidu, mis kestab 
kogu suve. Kuna tähistame koos Eesti sünnipäeva, siis peame 
oluliseks lastele Eestist rääkida, sidudes omavahel kirjandust, 
teatrit, muusikat, kunsti, aga ka loodust ja teadust,” rääkis Laste 
Vabariigi idee autor, Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin 
Soone. „Oleme Laste Vabariigi ettevalmistustesse kaasanud oma 
ala parimad, et programm saaks omanäoline ja heatasemeline 
ning et see lastele tõesti ka meeldiks,” lisas ta.

Laste Vabariik sündis Lastekirjanduse Keskuse ja Riigikantse-
lei EV100 korraldustoimkonna koostöös eesmärgiga võimaldada 
lastele ja nende peredele väärtuspõhist kultuurikogemust. „EV100 
üks suuremaid ettevõtmisi Laste Vabariik viib killukese Eesti 
kultuuri paljudesse Eesti paikadesse ning loob sel moel sadade 
laste ühise kultuurikogemuse. Peame väga oluliseks, et lapsed 
sel mängulisel ja lõbusal moel Eesti Vabariigi sünnipäevast osa 
saavad,” ütles EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on märgiline, et Eesti 
omariikluse tähtpäeva tähistamine saab alguse just laste ja noorte 
kultuuriaastal. „Need lood ja laulud, traditsioonid ja sümbolid, mida 
täna oma noorele põlvkonnale edasi anname, on väärtuslik panus 
Eesti kultuuri ja omariikluse tagatiseks. Laste Vabariik kannab 
seda ideed hästi. Just lapsed ja noored on ka tulevikus Eesti 
kultuuri ja identiteedi kandjad,” ütles Indrek Saar.

Aasta 2017 on laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustab 
last ja noort nii looja kui ka publikuna. Teema-aasta on ellu kutsu-
nud kultuuriministeerium ning selle läbiviimist koordineerib Eesti 
Lastekirjanduse Keskus.

Lisainfo:
Martha-Beryl Grauberg
Laste ja noorte kultuuriaasta kommunikatsioonijuht
5344 9978
martha@elk.ee
Laste ja noorte kultuuriaasta koduleht
EV100 koduleht
Laste Vabariik Facebook

Ilusad ilmad on juba varakult toonud tänavapilti palju jalg-
rattureid. Seega on õige aeg üle korrata mõned soovitused ja 
liiklusreeglid. Kui tead vastuseid alljärgnevatele küsimustele 
ja nendele vastavalt ka käitud, siis oled andnud oma panuse 
turvalisemaks liiklemiseks. 

Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja sportlik tegevus, kui et see ka 
turvaline oleks, peab jalgratas olema sõitjale sobiva suurusega ja 
töökorras. 

Kas Sinu jalgrattal on kõik vajalik olemas ja pidurid töö-
korras?

Kas Sinu lapse jalgratas on talle sobiva suurusega?
Jalgratas on lapsele paras siis, kui harkisjalu, tallad maas, rat-

tapulga kohal seistes jääb rattapulgani vähemalt paar sentimeetrit 
ruumi.

Kas kiiver on kohustuslik?
Jalgratturi pead kaitseb korralik kiiver. Kiivri kandmine on kohus-

tuslik kõikidel kuni 16-aastastel jalgratturitel, vanematel soovituslik. 
Kiiver kaitseb pead vaid siis, kui see on paraja suurusega ja õigesti 
kinnitatud.

Kus ja kuidas jalgrattaga sõita?
Alla 10-aastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib sõita üksi kõnni-

teel, jalgratta- ja jalgteel ning õuealateel. Kindlasti peab iga lapseva-
nem lapsele liiklusreeglid selgeks tegema enne kui ta oma võsukese 
üksi liiklusesse sõitma lubab. Kõige parem õpetus on isiklik eeskuju 
ning ühine koduümbruse läbisõitmine ja võimalike ohtlike olukordade 
läbiarutamine. Samal teel liiguvad ka jalakäijad ning viisakas jalgrattur 
kindlasti arvestab nendega.

Kõnniteel tohivad sõita kõik alla 13-aastatsed jalgratturid ja kuni 
kaks selle lapsega koos sõitvat täiskasvanut. Kõnniteel jalakäijate 
vahel tohib liikuda vaid jalakäija kiirusega. Selleks, et jalakäijaid mitte 
ehmatada, saab jalgratturt oma tulekust juba eelnevalt kellaga märku 
anda. Lähenedes jalakäijale, vähendada sõidukiirust ja mööduda 
kõndijast ohutus kauguses. 

Projekt Õuepingid lastele. Lepatriinude näitetrupp.                                  Fotod: Kätlin Kaljas

olulised küsimused jalgratturile
Kui kõnniteel või jalgratta- ja jalgteel liikuva jalgratturi teele jääb 

bussipeatus, siis peab jalgrattur andma teed bussile minevatele ja 
bussilt tulevatele jalakäijatele. 

Kui lapsevanem on lapse üksi liikluses osalemiseks ette valmis-
tanud, koolitee on koos jalgrattaga korduvalt läbi sõitnud ning kõik 
ohuolukorrad läbi arutanud, siis tohib koolilaps mööda kõnniteed, 
jalgratta- ja jalgteed või õuealateed üksi kodust kooli sõita sõltumata 
vanusest ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Seejuures on äärmiselt 
oluline pöörata tähelepanu lapse jalgratta tehnilisele korrasolekule 
ning kiivri korrektsele kasutamisele.

Kuidas ohutult sõiduteed ületada?
Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis on seda 

kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud sõidutee 
ületamise kohtades, tulles jalgrattalt maha ja lüka-
tes seda enda kõrval. Ületades ülekäigurada ratta 
seljas, tuleb enne sõiduteele sõitmist hoog maha 
võtta ja veenduda tegevuse ohutuses. Autojuhid 
sõitvale jalgratturile teed andma ei pea, sõidutee 
tuleb ületada jalakäija kiirusega.

Millal sõita sõiduteel?
Sõiduteel või jalgrattarajal tohib jalgrattur sõita alates kaheksan-

dast eluaastast ja seda koos täiskasvanud saatjaga. Üksi tohib jalgrat-
tur sõiduteel sõita alates kümnendast eluaastast, kui tal on jalgratturi 
juhiluba. Sõiduteel sõitev jalgrattur peab olema väga tähelepanelik 
ja pidama kinni liiklusreeglitest. Sõiduteel sõitev jalgrattur on juht ja 
peab liikuma autodega samas suunas sõidutee parempoolse ääre 
lähedal. Selleks, et teised juhid jalgratturi plaane paremini mõistaksid, 
tuleb näidata enne manöövrit käemärguandeid.

Kas kõrvaklapid ja telefon kujutavad riski?
Liikluses osaledes peab olema väga tähelepanelik. Ainuüksi 

liiklusreeglite heast tundmisest ei piisa. Kõrvaklappidest muusika 
kuulamine vähendab jalgratturi tähelepanu ja muudab liikluses osa-
lemise ohtlikumaks. Telefonikõnedele vastamiseks soovitame ratta 
kõne ajaks peatada ja jätkata teekonda pärast kõne lõppu.

Kuidas saada jalgratturi juhiluba?
Maanteeameti teenindusbüroodest on võimalik saada materjale, 

mille abil laps eksamiks ette valmistada. Kui liiklusreeglid selged, tuleb 
registreerida sobivale eksamile. Materjalid ja eksami sooritamine on 
tasuta. Rohkem infot lähimast büroost.

TÄHELEPANU! Iga lapse eest vastutab lapsevanem! Enne 
lapse üksi liiklusesse lubamist, olgu jalakäija või jalgratturina, on iga 
lapsevanema kohustus veenduda, et tema järeltulija on valmis üksi 
liikluses osalema, mõistab ümbritsevat ja oskab ohutult liigelda. Oma 
liiklusteadmisi saab jalgrattur kontrollida lahendades liiklusteste liik-
luskasvatus.ee lehel.

Maanteeamet
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Janhard Kaldoja sündis 3. juunil 1928  Väike-Veerksu külas 
talupidajate peres teise lapsena. Kõigi ennustuste kohaselt lootis 
vanaema, et temast tuleb kui mitte kirikuõpetaja, siis koolmeister 
kindlasti. Poiss ei tahtnud neid lootusi petta  ja püüdis käituda 
soliidselt, vendadest vähem püksitagumikku kulutada ja liigse 
rassimisega rõivaid lõhkuda. Vanemaid inimesi ta austas ja neile 
vasturääkimist ei sallinud.

Pärast algkooli lõpetamist asus Janhard koos noorema 
vennaga 1944. a sügisel õppima Räpina aianduskooli. Järgmise 
aasta maikuu algul, kui olid matnud vanaema, ei pöördunud nad 
kooli tagasi, vaid jäid isa keelitusel põllutöödele. Hariduse oman-
damine jätkus Viluste Mittetäielikus Keskkoolis ja Tartu Õpetajate 
Instituudi eesti keele ja kirjanduse osakonnas. 

1949. a kevadel sai Janhard ootamatult teate, et ema, vana-
ema ja noorem vend Kalju on küüditatud Siberisse. Isa ja vanem 
vend Georg pääsesid pakku. Janhard kirjutas Moskvasse mitmeid 
palvekirju oma pereliikmete vabastamiseks, kuid tulutult.

Mõned aastad hiljem tahtis vend minna Tartu Muusikakooli 
laulmist õppima ja kutsus Janhardi kaasa sisseastumiseksamitele. 
Vend sisse ei saanud, kuid Janhard võeti vastu trompeti erialale. 
Janhard sai muusikalis-pedagoogilise hariduse, üldhariduskooli 
lauluõpetaja paberid ja koorijuhi kvalifikatsiooni ning suunati tööle 
Tapa Keskkooli.

1958. aastal naases Janhard Kaldoja kodukanti ja asus tööle 
Räpina Kultuurimajas arveametnikuna. Lisaks tuli tal hakata ju-
hatama segakoori. Sügisel usaldati Janhardile sovhoostehnikumi 
esimeste kursuste laulutunnid. Tema juhendamise alla lisati ka 
Linte kultuurimaja segakoor. Räpina Kultuurimajas pidas ta kõik-
mõeldavaid ameteid – arveametnik, instruktor, direktori asetäitja, 
kunstiline juht, metoodik. Tuli teha ka remonttöid. Janhard juhatas 
naiskoori, lavastas näidendeid ja estraadistseene. 

Tegus ja nägus noormees abiellus 1959. a Milusiine Rauaga, 
keda hellitavalt Milluks hüüti. Koos rajati ühine kodu Räpinas, 
Võhandu jõe kõrgel kaldal Apteegi tänavas. Perre sündis kaks 
poega – Aivar ja Heinar. Abikaasa Millu lahkus igavikku 1994. 
aastal. Praegu on Janhardil kolm lapselast ja kaks lapselapse-
last, kes kõik on poisid. Ka lapselapsed tegelevad harrastusena 
muusikaga.

 Janhard on aastakümneid mänginud trompetit ja kornetit 
puhkpilliorkestris, vahepeal ka estraadiorkestris, mida juhatas 
Kalju-Martin Tolmof. Räpina meeskooris laulis ta rohkem kui pool 
sajandit, selle kõrvalt ka tehnikumi ja kultuurimaja meesansamb-
lites ning Vabariiklikus Koorijuhtide Segakooris.  Aktiivselt on ta 
osalenud isetegevuses ja ühiskondlikus töös ning kuulunud palju-
de juubelikomisjonide koosseisu. Tema ideed ürituste läbiviimisel 
on säravana jäänud räpinlaste mälestustesse.

Kord ühel 1966. aastal toimunud täitevkomitee istungil 
määrati Jahnard Kaldoja ilmalike talituste komisjoni esimeheks. 
Ta pidi hakkama tegelema matmistega ja selle juurde käivate 
toimingutega, samuti lastele nimede panemise tseremooniatega. 
Enamasti toimus see kultuurimajas. Pidulikku nimepanekut ei 
saanud võrrelda ristimisega, kuid Janhard on seda läbi viinud 
umbes sajale uuele ilmakodanikule.

Matusetalitustega pidi Janhard alustama varsti pärast komis-
joni esimeheks saamist. Venemaalt oli kord sõjaveteran oma ven-
nale külla tulnud ja siin ära surnud ning Janhardil tuli teda ilmalikult 
matta. Matmise jaoks oli vaja endale selgeks teha kindlad fraasid. 
Algusaastail kirjutas Janhard tekstid paberile ja luges sealt maha, 
hiljem piisas vaid laululehe äärtele tehtud märkmetest. Janhard 
oli sündinud kõnemees – suurepärane sõnaseadja korrektse 
häälduse ja kõlava tämbriga. Enamasti kulgesid matusetalitused 
koos Räpina või Põlva orkestriga. Janhard on matmas käinud 
nii Petseri, kui ka Põltsamaa ja Äksi kalmistutel. Kõige rohkem 
on ta matusetalitusi läbi viinud Mehikoorma surnuaial, ükskord 
juhtunud lausa kolm matust ühele päevale. Janhard on proovinud 

Mees, kelle suurimad väärtused olid  
armastus ja kohusetunne

mõningad korrad olla ka pulmavana, kuid see talle ei istunud ja 
ta jättis selle neile, kellele see töö meeldis.

Räpina Alevi TSN Täitevkomitee esimeheks valiti Janhard 
Kaldoja 1969. a, seal tegutses ta kaks koosseisu. Pärast ametiaja 
möödumist töötas ta mõned aastad Räpina Näidismetsamajandis 
majandusjuhatajana. Järgmiseks töökohaks sai Räpina Haigla, 
kui peaarst Eevi Mäela kutsus teda tööle peaarsti asetäitjaks 
majandusalal. Haiglas töötas ta seitse aastat, hiljem oli peaarstiks 
Liia Kerson.

Kuna kultuuritööd sai kogu aeg toetatud, asus Janhard taas 
tööle Räpina Kultuurimajas, seekord kunstilise juhi ametikohale. 
Janhard on kogu elu kuulunud Põlvamaa kodu-uurijate perre. Ta 
on kogunud Räpina kandi koduloolisi materjale, koostanud uuri-
mistöid ja säilitanud Jaan Tolmuski vanavara, mille andis hiljem 
üle Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumile. Mõnda aega töötas 
Janhard Kaldoja ka muuseumi juhatajana. Ta oli Eesti Loodus-
kaitse Seltsi Räpina osakonna asutajaliige ning osales aktiivselt 
seltsi tegevuses. Janhardil oli muinsuskaitse seltsis kandev roll 
Räpina vabadussõja ausamba taastamisel. Ta oli koduloolise 
kogumiku „Räpina radadel” (1984) toimetuskolleegiumi liige ja 
aktiivne kaasamõtleja Räpina Muuseumisõprade Seltsingus.

Janhard Kaldoja sulest on ilmunud ajalehtedes lugematul 
hulgal sisukaid artikleid, ta on palju kordi rahva ees sõna võtnud. 
Räpina kultuurimaja 50. aastapäeva tähistamise pidukõnes 1964. 
aastal märkis ta: „Aukülalistena peaksid täna siin olema Richard 
Ritsing, Voldemar Konsap, Karl Songi, Eik Toivi, Ferdinand Mähar, 
Samuel Konsar ja Jako Kaare, kes oma sõnavõttudega võiksid 
täiendada minu ettekannet. Suur tänu teile hea tahtmise ja pü-
siva töö eest, endised kultuurielu viljelejad ja veteranid! Igavene 
mälestus neile, kes manalas tööväsimust puhkavad. Räpina 
kultuurimaja nimel pöördun tänutundega nende poole, kes prae-
gu järjekindlalt ja rõõmuga veavad isetegevuse rasket vankrit.”

Kauaaegsele kultuuritöötajale, koduloolasele ja väsimatule 
kultuurielu edendajale Janhard Kaldojale andsid 2009. aastal 
üle kultuuri elutööpreemia Põlvamaa maavanem Priit Sibul, Eesti 
Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi esimees Peeter Aas ning 
Põlva Maavalitsuse rahvakultuuri peaspetsialist Helje Põvvat.

Janhard Kaldoja kuulub kindlalt Räpina lugupeetumate 
inimeste hulka. Tema tõdemusel on meie inimesed rändajad ja 
kõige suuremad väärtused on armastus ja kohusetunne. Jan-
hardi rännutee jõudis rahvusvahelisel teatripäeval 27. märtsil 
2017 taevastele radadele... Oleme tänulikud, et saime olla Sinu 
kaasteelisteks.

Kersti Murumets,
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja

Janhard Kaldoja koos abikaasa Milusiinega 1980. a. laulu-
peol.                                                                    Foto erakogust

tsernobõli katastroof  
1986 aasta 26 aprillil

Minu õde töötas sel ajal tuberkuloosidispanseris medõena.
Tuberkuloosidispanseri   osakonnajuhataja   dr. Jäätma  ütles 

minu õele: “Meid on paraadil väga vähe, Heli sina võta oma vend 
ja vennanaine ka kaasa, kui nad Tallinnas on, siis saab meid 
rohkem.” Olimegi samal ajal linnas ja võtsime paraadist osa. 
Marssisime läbi linna, kui hakkas vihma sadama, kolonnis keegi 
hüüdis, et see on Tsernobõli radioaktiivne vihm, mis nädal aega 
hiljem alla sajab. 

Sebimine algas kolonnis, kellel kapuuts, kellel keep, see 
tõmmati ruttu pähe, oli näha, et inimesed sellest ütlusest erutusid, 
kellel midagi ei olnud, see lasi lihtsalt käega üle pea ja marssis 
edasi. See info saadi esimesena teada Soomest, Tallinna ini-
mesed vaatasid ju Soome TV-d, seal oli kiirgusetase nii kõrgeks 
tõusnud, et inimestel kästi püsida siseruumides. 

See sõnum oli juba üle maailma teada, aga NSVL seda varjas. 
Tuumapilv liikus üle Valgevene, Baltikumi skandinaaviamaade 
suunas.  Strontsiumi osakesed jäävad organismi kogu eluks ja 
tekitavad seal vähki. Inimesed kartsid, et nüüd saavad kindlasti 
kiiritust. Selle katastroofi põhjuseks olid  valed insenertehnilised 
lahendused ehituses. Kõik süüdistused langesid  tuumajaama 
ehituse peainsenerile. Need faktid ja selgitused avaldati hiljem. 
Ka Räpina mehed, kes Tšernobolisse katastroofi likvideerima 
saadeti, kustusid kuidagi äkki.

Kuid selles paraadis me kogesime esmakodselt suurt õudu, 
kui ei anta õigeaegset infot ohtliku katastroofi kohta. Oli tunda 
inimeste varjatud hirmu. Katastroofi korvamatust mõjust saime 
me kõik alles hiljem teada... 

Kalju-Johannes Kullerkupp

in memoriam elle Mälberg
Ema annab lapsele elu
isa toidu ja
õpetaja hinge. (Hiina vanasõna)

10. aprillil 2017 – sel imelisel kevadpäeval oleks lugu- 
peetud õpetaja Elle Mälberg saanud 110. aastaseks. 
Ta lahkus igavikuteele 2015. aasta 16. Detsembril, neli 
kuud enne oma 109. Sünnipäeva, olles tol ajal Eesti 
vanim elanik.

Mälestus õpetaja Ellest elab edasi tema lugematute 
õpilaste, sugulaste ja sõprade südameis. Meie kohus on 
neid mälestusi helgena hoida. Kuniks inimene eleb meie 
südames, on ta elus. 

Juba teist kevadet pole õpetaja Elle enam meiega, 
kuid see kuupäev on nii kevadine, meeldejääv ja justkui 
maagiline, nagu tahaks teda jälle vaatama minna…

Muidugi poel see enam võimalik, sest peale surma 
jäävaid vaid mälestused…

Väga sageli viib surm meilt ära just head inimesed; 
ka Jumalal olevat vaja just neid häid inimesi seal taevas. 
Ja taevasse need head kahtlemata lähevad! 

Mälestusi aga ei saa meilt keegi võtta, need kestavad 
ja kestavad, kui kaua, ei tea.

Mõnikord seisatub hetk
Kuhu sõnad ei mahu.

Maie Vaino

Elle Mälberg.                             Foto: Maie Vaino 

räpina kultuurkapital teataB
SA Räpina Kultuurkapital 2017. a märtsikuu taotlusvooru esitati tähtaegselt 11 taotlust kogusummas 4925 eurot. Vahendite nappuse 
tõttu rahastati kõiki projekte osaliselt, rahastamata jäeti märtsikuu voorus Elli Käbini projekt „Räpina valla Noorte Puhkpilliorkestrile 
töökorras noodipuldid“. SA Räpina Kultuurkapital eraldised nõukogu 24.03.2017 otsusel olid järgmised:

Taotleja Projekt Toetuse summa 
eurodes

MTÜ Piiriveere Kultuur Mööbli restaureerimise koolituskursuse kuludeks 90

MTÜ Räpina Vabahariduse 
Ühendus

Vanaemade õpiringi „Lõimelõng“ liikmete osavõtt üle-eestilistest 
käsitööpäevadest 175

MTÜ Räpina Vabahariduse 
Ühendus Räpina valla „Maa sool“ 2013–2016 stipendiumid 320

Vello Padrik Raamatu „Eesti kirurgiast läbi aegade“ II köite trükkimine 300

Margot Suur Kontsert „Õhtu lauludega“ 350

Hedi Kaldmäe Eestit ja Põlvamaad esindava Räpina ning Põlva muusikakooli 
vokaalansambli „Gram of Fun“ kontsertreis Bad Segebergi 300

MTÜ Leevakk Leevaku koolielu läbi aastakümnete – sõnas ja pildis 600

MTÜ Eesti Puhkpillimuusika 
Ühing

Eesti Noorte Puhkpilliorkestri osalemine 6.-10. juuli 2017 rahvusvahelisel 
noorte muusikute festivalil/konkursil (WYMF) Zürichis, Šveitsis 650

Helga Erikson Osavõtt Europeade Festivalist 2017 Soome Vabariigis Turus 26.-30. juuli 
2017 300

Andero Lusbo Andero Lusbo osalemine Euroopa meistrivõistluste etappidel 350

KOKKU 3435

SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise tähtajad 2017. aastal on 26. mai ja 6. oktoober.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.
Lisainfo telefonil 514 2596 või e-posti teel kultuurkapital@rapina.ee.

Anu-Cristine Tokko, SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige

näitused
Kaja Lijuri maalide ja vaipade näitus „Varjatud maailm“ on 
Räpina loomemajas avatud 6. maini.
Eesti Puitmajaliidu näitus on Räpina loomemajas avatud alates 
8. maist.
Näitus „Räpina Aianduskool aastatel 1924–1984 ehk näpud 
mullas, närvid korras“ on avatud Sillapää lossi saalis.
Näitus „Bernhard Kärbis rõõmustas noorte, töökate ja 
teotahteliste õpilaste üle“ on Räpina Raamatukogus avatud 
juunikuu lõpuni.
Näitus „Peipsitaguste eestlaste-sõjapõgenike vastuvõtmine 
Võõpsus, sügis 1943“ Võõpsu pritsikuuris, eelneval kokkuleppel 
telefonil 5207811.
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ootame jakob hurda  
rahvuskultuuri auhindade kandidaate

Püüdes jäädvustada meie 
ärkamisaja sümboli, rahva-

luule- ja keeleteadlase  Jakob Hurda (1839–1907) mälestust 
ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva 
maakonnas,  annab Jakob  Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts 
käesoleva aasta 23. juulil Põlva kirikus kahekümne kuuendat 
korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad.

Senised laureaadid: Paul Lehestik, Kristjan Torop, Aino Vool-
maa, Heli Raidla, Aino Strutzkin, Laine Lõvi, Veera Pino, Kaljo 
Põllu, Udo Kolk, Leo Reissar, Mall Hiiemäe, Tiiu Kiudorv, Ingrid 
Rüütel,  Rein Vill, Ottilie-Olga Kõiva, Tiiu Kunst, Ülle  Podekrat,  
Jaan  Eilart, Mare Piho,  Veera Hirsik, Eva Potter, Helve Lübeck, 
Vaike  Sarv, Milvi Hirvlaane, Ants Viires, Helle Kõlli, Aleksei 
Peterson, Asta Tagel, Eevi Astel, Ulve Kangro, Anne Ojalo, Enn 
Esko, Heivi Pullerits, Liina Kähr, Igor Tõnurist, Ülo Needo, Valter 
Haamer, Maret  Kolsar, Veikko Armas Väntänen, Sirje Vill, Heljo 
Saar, Ain Erik, Jüri  Trei, Ester Liblik, Paul Hagu, Arvo Jää, Piret 
Õunapuu,   Heino Tartes, Rein Veidemann ja  Andres Määr.

Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks preemiat, 
neist üks kindlasti Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud  
isikule.

Rahvuskultuuri auhinnad määratakse eriliste teenete või 
kestva viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, 
arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.

Auhinna suurus laureaadile on 1000 eurot (rahastab Kul-
tuurkapital).

Kandidaate auhinna saamiseks võivad esitada kõik 
juriidilised või füüsilised isikud. Selleks tuleb 28. aprilliks   
2017  (postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim. Põlva 
Rahvahariduse Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva või 
e-postiga polva.rhs@mail.ee) vabas vormis esildis. Selles  
peab olema kandidaadi  rahvuskultuurialase tegevuse kok-
kuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud  viimase 5 
aasta jooksul  saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning 
täpsed andmed kandidaadi kohta.

Info tel. 51904396.
polva.rhs@mail.ee
Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts

lõuna-eesti isiklik 
hommikuprogramm

Ring FM’i uus Hommikuprogramm keskendub Lõuna- 
Eesti uudistele ja tegemistele. Valdavalt piirkondlikud 
sündmused ja tegmised toovad teieni Hommikuprogrammi 
saatejuhid Kristjan Veedler ja Kadri Savva.

Alates veebruarist on Ring Fm võtnud uue suuna keskendu-
des rohkem Lõuna-Eestis toimuvale. Selleks on loodud uue sisu-
ga Hommikuprogramm. Ring FM’i Hommik lõhub teiste raadiote 
hommikuprogrammide stereotüüpi tulles kuuljatele lähemale, 
lahates põhiliselt Lõuna-Eestis toimuvat.

Hommikuprogrammi tegijaid on sihikule võtnud rohkem just 
Lõuna-Eesti tegemised ja siinsete inimeste tavalised suuremad ja 
väiksemad mured ja rõõmud. Igas saates tutvume kohalike aja-
lehtedega, kutsume külla huvitavaid persoone ja arvamusliidreid 
ning jagame kasulikke nippe meie Nipinurgas. Olulisel kohal on 
tervist ja tervislikku elu puudutavad teemad ja loomulikult loosime 
oma kuulajate vahel auhindu. 

Ring Fm on kajastanud Räpina aasta olulisemat sündmust 
Hea kodu päevad olles kohal välisstuudioga, kust ei puuduta ka 
tänavu. 26.-27. mail toimuvatel Räpina Hea kodu päevadel astuge 
julgelt läbi meie välistuudiost, ajame mõne sõna juttu ja saame 
tuttavaks! Kui ise rääkida ei soovi, aga teate kedagi, kellel oleks 
julgust ja pealehakkamist oma aktiivsest tegevusest või omaalga-
tusest meie saates rääkida, kirjutage julgelt hommik@ringfm.ee

Tahad teada mis toimub Räpinas – kuula Ringi!
Ring FMi Hommikuprogramm on eetris argipäeviti kell 

7.00–11.00. Tartumaal104,7MHz ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. 

Treski Küün on värsekelt valminud kontsertpaik, mis asub 
Värska vallas Treski külas Silla talus. Küün avati ametlikult esi-
mese kontserdiga 21. augustil aastal 2015.

Silla talu peremehele Jalmar Vabarnale oli säärase kontsert-
paiga loomine üks suur unistus. Idee elluviimisega ja hoone reno-
veerimisplaanide tegemisega alustas Vabarna aastal 2013 ning 
tänaseks on Treski Küün valmis pakkuma külastajatele ehedaid 
ja erilisi, ootamatuid ja üllatavaid elamusi. Et küüni tegevuses 
säiliks värskus, ei ole see kinni kindlas stiilis ega ülesehituses. 
Peaasi, et sündmused oleks kultuursed, harivad ja huvitavad.

Treski Küün on ideaalne paik nautimaks meelelahutus-
sündmusi – siin kohtuvad looduslähedus ja kvaliteetne tehniline 
lahendus. 

Treski küüni 2017. aasta hooaega iseloomustab eriilmelisus, 
kuhu põimitud kontsertide külastajatel on võimalik valida enesele 
meelepärane sündmus. Programmis kuuleb rahvaliku helikeelega 
ansambleid, tantsumuusikat, rokki ning vokaalmuusikat. Küüni 
igapäevaste toimetustega saab kursis olla nende Facebooki  ja 
Instagrami lehel, kontsertkavaga saab tutvuda küüni kodulehel 
– www.treskikyyn.ee. Kontsertide piletid on müügil Piletilevi 
keskkonnas. Räpinas asub Piletilevi müügipunkt aadressil Kooli 
tn 1. Kindlasti tuleb ära märkida, et eelmüügist ostetud piletid 
on soodsamad.

Tantsulisel hooaja avapeol juhatab vägesid ansambel  Untsa-
kad, kes tantsusammude delegeerimist praktiseerinud ühtekokku 
kakskümmend viis aastat. Nende repertuaaris olevad tantsulood 
panevad jala tatsuma nii noorematel kui vanematel. Hooaja ava-
pidu toimub Treskis juba 13. mail ning pidu algab kell 19 õhtul. 
Lisaks heale muusikale ja loodetavasti ka heale ilmale saab 
nautida kohalikku toitu, mida pakub Toomemäe talu kodukohvik.

Tantsust villis jalgadel laseme puhata paar nädalat, et siis 2. 
juunil taas sammud küüni seada. Sel korral on kontsert pühen-
datud Värska valla 25. aasta juubelile, kus lava laudadele astub 
legendaarne Singer Vinger, et täita küün rokiriffide ja populaarsete 
hittidega. Lisaks Singer Vingerile astub lavale Värska kultusbänd 
Sinu Naine, kellel on parajasti käsil suuremat sorti comeback. 
Nimelt osaleb ansambel TV3 uues muusikasarjas “Rahvabänd 
2017”. Loodame, et poisid tulevad võidukalt koju ja näitavad, 
mis puust seto mehed tehtud on. Kontsert algab tavapärasel 
ajal kell 19.00.

Pärast valla viimast juubelipidu on käes aeg, mil toome 
Treski Küünis lavale omanäolise pop-jazziliku käsitlusega vo-
kaalansambli Estonian Voicesi. Nende muusikast leiab töötlusi 
rahvamuusikast, kui ka tuntud hittidest. Suure osa moodustab aga 
ansambli liikemete originaallooming. Eesotsas Kadri Voorandiga 
on Estonian Voices teinud endale väga tugeva nime nii Eestis kui 
mujal maailmas. Kontsert toimub 10. juunil ning algab kell 19.00.

Nädal pärast Estonian Voicesit toimuvad Treski küünis Seto 

lugu uuest ja ägedast kontsertpaigast setomaal – 
treski küünist 

Folgi kontserdid, kus astuvad üles PuuLuuP ja Maarja Nuut. 
Rohkem infot nende kontsertide kohta leiate aadressil www.
setofolk.ee.

Kui kellelgi on veel tegemata selleaastase jaanipäeva plaanid, 
siis kutsume teid üles veetma sel aastal jaanipidu pisut teistmoodi. 
Treski Küünis toimub Valge aja jutuõhtu, kus pime aeg saadetakse 
mööda juttude ja muusika saatel ning seeläbi saavutatakse tunne 
nagu pimedust polekski. Muinasjutulisi lugusid vestab vabakutseli-
ne elu-uurija Erki Kaikkonen ning hingestatud muusikat teeb noor 
ja andeks laulja-laulukirjutaja Mick Pedaja. Niiviisi, et jaaniussid 
hinge ja küljealla poevad. Teistmoodi jaanipidu toimub 24. juunil 
algusega 23.00 ja lõpeb 02.00 öösel. 

Kui jaanipäev ja pööripäev möödas, hakkab õues küll pime-
damaks minema, kuid tegelikult on ju terve suvi veel ees. Peale 
jaanipäeva on küünis natuke rahulikum aeg ning järgmine sünd-
mus tähistab südasuve saabumist. 14. juulil astub Treski Küüni 
lavale Eesti üks viljakamatest laululoojatest. Tema on Vaiko Eplik 
ja temaga koos tema Eliit. Vaiko kõik albumid on publiku ja kriiti-
kute poolt palavalt armastatud ning mees on oma tegude poolest 
kõrgelt hinnatud muusik. Südasuvi juhatatakse sisse pop-rocki 
peoga kahes vaatuses ning sellele järgneva diskoga. Kindlasti 
tehakse ka lõket ja nauditakse mõnusat olemist.

Mis juhtub Treski Küünis edasi, seda loe järgmisest usutlu-
sest. Kindlasti jälgi ka Treski Küüni Facebookis ja Instagramis 
ning külasta täpsema info saamiseks nende kodulehte www.
treskikyyn.ee. 

Kohtumiseni!

Kermo Kukk (küüni asjaajaja), 

Jalmar Vabarna (küüni peremees)

Treski Küün.                                                         Foto erakogust

6.–7. aprill ini toimusid Suure-Jaani Gümnaasiumis  
B. G. Forseliuse Seltsi hariduspäevad „Uurimine ja loomine on 
põnev!“, kus esitleti parimaid loovtöid.

Võisteldi erinevates kategooriates: eluloolised uurimised, 
multimeedia, kaunid kunstid ja loodus.

Konkursile laekus üle neljakümne töö ning meie kooli tõsteti 
eriti esile, kuna meilt pääses lõppvooru neli tööd. Žüriile meeldis 
väga meie kooli loovtöödele omane ainetevaheline lõiming.

Multimeedia kategoorias sai Mikk Mälberg I koha ning teda au-
tasustati medaliga Suur Kuldtukat (juhendaja õpetaja Jane Raud). 

Tänukirjaga tunnustati järgmisi õpilasi ja õpetajaid: Mirko 
Maasing (õp Tiiu Viljalo), Anna-Leena Rämson (õp Jane Raud), 
Keilit Adson (õp Karin Tuul).

Räpina Ühisgümnaasium

Vasakult: Anna-Leena Rämson,  
Keilit Adson, Mikk Mälberg ja Mirko Maasing

Foto erakogust

17.–22. märtsini viibisid Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajad 
õppereisil Kreekas. Nendel päevadel tutvuti Kreeka ajaloo, vaa-
tamisväärsuste ning haridussüsteemiga.

Õppereisi käigus külastasid õpetajad kahel päeval Nafplioni 
3. Algkooli. Esimesel päeval osaleti koolis toimunud rahvusva-
helisel multikultuurilisuse festivalil, mille käigus õpetaja Tarmo 
Tammes tutvustas osalejatele Räpina kooli ja multikultuursust 
meie koolis ja Eestis üldiselt. Koos laste ja -vanematega mängiti 
eesti rahvamänge. Meie õpetajatele avaldas muljet kohalike laste 
suur avatus.

Teisel külastuspäeval võttis meie kooli õpetajad vastu direkt-
riss Chryssa Savvaki, kes tutvustas meile kooli, projektitegevusi 
ja Kreeka haridussüsteemi. Saime teada, et koolis ei ole õpilastel 
kaasas mobiiltelefone, ei toitlustata, viibitakse vahetunnil ainult 
õues ja kooli territoorium on õppetöö ajal suletud. Külaskäiku 
ilmestas meie õpetajate ja Kreeka kooliõpilaste ühine tantsu- ja 
mänguvahetund kooliõuel. Seejärel vaadeldi lahtisi tunde, toi-
mus vestlusring ning lahkumisel tegi kooli direktriss ettepaneku 
edasiseks koostööks.

Marika Ääremaa,
Räpina ÜG huvijuht

vabariiklik loovtööde konkurss

räpina Üg õpetajate  
õppereis kreekasse

“Nafplioni multikultuurilisuse festivalil õpetasid Räpina 
õpetajad kohalikele Eesti rahvamängu “Me lähme rukist 
lõikama”.                                                   Foto: Vaike Tammes



8 räpina rahvaleht

kultuurikalender aprillis-Mais
N, 20. IV 9.15 Etendus „Tunded udus“  
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
N, 20. IV 17 Jüriööjooks Ruusa külaplatsil
R, 21. IV 18 Kirjandusõhtu: Heino Kiik 90 
   Võõpsu Raamatukogus
22.–23. IV  Võhandu maraton Võhandu jõel
L, 22. IV 12 Töötuba: tinutatud vitraaž. 
  Juhendab Natalia Diakova. 
  Töötuba kestab 4 tundi, osalustasu 18 eurot. 
  Info ja registreerimine maiu@ariabi.ee või 
  5301 0830. Räpina loomemajas
P, 23. IV 13 Pensionäride Seltsi koosviibimine  
   Tuletõrjeühingu saalis
N, 27. IV  17.30 Loomemaja mudilaste kevadkontsert. Tasuta.  
  Räpina loomemajas
R, 28. IV 10 Lasteaia spordipäev 
   Räpina Ühisgümnaasiumi staadionil
R, 28. IV 17 Noorteka nõiapidu. Sissepääs kostüümides. 
  Nõiatoidud, nõiajoogid. Mängud, tantsud, 
  võistlused. Parima kostüümi auhind! 
   Raigla mnt 4
R, 28. IV 18 Algklasside kevadkontsert 
   Räpina Ühisgümnaasiumis
R, 28. IV 19 VII Meeste Showtantsu festival 
   Ruusa kultuurimajas
L, 6. V 10 Talgupäev Räpina Lasteaias Vikerkaar
L, 6. V 11 Töötuba: portselanimaal. 
  Juhendab Kersti Kinks. Kohapeal olemas värvid 
  ja töövahendid, tooriku võib soovi korral ise 
  kaasa võtta või osta kohapealt (hind 2 eurot). 
  Osalustasu 20 eurot. Info ja registreerimine: 
  maiu@ariabi.ee või 5301 0830. 
   Räpina loomemajas
P, 7. V 13 Räpina Pensionäride Seltsi 25. aastapäeva 
  tähistamine. Räpina Aianduskooli saalis
K, 10. V 18 Õhtu lauludega. Esinevad Räpina Muusikakooli 
  solistid. Külalisesinejad Eva ja Villu Talsi. 
  Kontsert on kõigile tasuta. 
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 11. V 18 Räpina Muusikakooli emadepäeva kontsert 
   Räpina Muusikakoolis
R, 12. V 18 Emadepäeva kontsert
   Leevaku külakeskuses
P, 14. V 9–15  Räpina laat Tuletõrjeühingu väljakul
E, 15. V 11 Räpina Muusikakooli kontsert  
   Räpina Ühisgümnaasiumis
E, 15. V 19 VAT Teatri etendus „Gunn, Gunn, vana…“ 
  Pilet 14 eurot, sooduspilet 11 eurot. 
  Piletid müügil Räpina Valla Kultuurikeskuses. 
  Info tel 796 1361. 
   Räpina Aianduskooli saalis
T, 16. V 18 Kontsert emadepäevaks. Georg Otsa laule 
  esitab Rainer Vilu Eesti Filharmoonia 
  Kammerkoorist koos klaverisaatjaga. 
  Kontsert on tasuta. Info tel 795 1418. 
   Linte Külakeskuses
N, 18. V 16 Muusikakooli külastab Räpina Lasteaed 
  Vikerkaar Räpina Muusikakoolis
R, 19 . V  12. klassi viimase koolikella ja hõbekella 
  aktus Räpina Ühisgümnaasiumis
R, 19. V 18 Luulepäev: „Tere, kevad, suvi!“ I–IX klassile.  
  Võõpsu Raamatukogus
R, 19. V 20 Inga ja Toomas Lunge kontsertkavaga 
  „Mees ja naine“. Pilet eelmüügis 10 eurot, 
  kohapeal 12 eurot. Piletid müügil Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses ja Põlvamaa 
  Turismiinfokeskuses. Info tel 796 1361. 
   Räpina sadamas
L, 20. V  18–23 Muuseumiöö 2017: Öös on mänge. 
  Rahvamuusikute uskumatutest juhtumistest 
  Räpina kihelkonnas eelmisel sajandivahetusel 
  räägib Urmas Kalla, kaasa löövad Liinatsuraq, 
  Sille Ilves ja Martin Leamon kitarril. Giidiga 
  jalutuskäik muuseumis ja mõisa peahoones 
  ning palju muud vahvat! 
   Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
R, 26. V 11 9. klassi viimase koolikella aktus 
   Räpina Ühisgümnaasiumis
26.–27. V  Hea kodu päevad 2017 
26. V 9.30 Räpina Aianduskooli avatud uste päev 
  koolidele. Lähem info www.aianduskool.ee. 
   Räpina Aianduskoolis
R, 26. V 18 Räpina valla haridusasutuste kevadkontsert 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 26. V 18 Päikeseloojanguretk Lämmijärvel 
   Räpina sadamas
R, 26. V 20 Hea kodu päevade avakontsert: esineb 
  Nele-Liis Vaiksoo koos ansambliga. 
  Pilet eelmüügis 8 eurot, kohapeal 10 eurot.
  Vihmase ilma korral toimub kontsert 
  Aianduskooli saalis. Info tel 796 1361 või 
  kultuur@rapina.ee. Räpina loomemaja ees
L, 27. V  Hea kodu päevad: Kodukohvikute päev  
  Räpinas
L, 27. V 9 Hea kodu päevade mess-laat 
L, 27. V 10 Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus 
   Räpina loomemaja juures
L, 27. V 10 Räpina Aianduskooli avatud uste päev 
  peredele Räpina Aianduskoolis
L, 27. V 17 XIX Räpina laste laulu- ja tantsupäev  
   Tuletõrjeühingu platsil
L, 27. V 18 Päikeseloojanguretk Lämmijärvel 
   Räpina sadamas
E, 29. V  Lasteaia lõpupidu 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar

aprill 2017

ÕnnitleMe vaneMaid!

Ingemari Aring
9.03

Isabel Pärnaste
27.03

Sander Stratilatov 
27.03

Õnn ei olnudki mägede taga,
kaugetel sinistel randadel.
Nüüd ta juba hällis sul magab
ja varsti tallab su kandadel.

dentales hambaravi kabinet
 Kooli 5

64504 Räpina

Dr. Ragne Pärnamägi
Dr. Ingrid Kokmann

Vastuvõtule registreerimine ja info tel: 5683 4315
Vastuvõtuajad: E, T, R  9:00–17:00

Väljaspool vastuvõtuaega osutab esmaabi  
Põlva PMA Hambaravi (Põlva, Uus 2)  

tel. 799 4698

pakutavad teenused:
● täiskasvanute ja laste hammaste ravi;

● hammaste eemaldamine;

● hammaste valgendamine;

● hambakaunistuste paigaldamine;

● proteeside valmistamine  
(osalised ja täisproteesid, proteeside  
parandus jne.)

● Alla 19- aastaste hambaravi on tasuta!

Meie hulgast on lahkunud
Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata, 
aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Natalja Brokan
1.03.2017

Viive Loog
1.03.2017

Hele Pedak
8.03.2017

Egon Lüüs
17.03.2017

Helgi Saava
18.03.2017

Janhard Kaldoja
27.03.2017

Silvi Paddar
30.03.2017

räpina  
eMadepäeva laat

14.05.2017,  
kell 9-15 räpinas,  
tuletõrje väljakul. 

Müügil toidu- ja tööstuskaubad, 
põllu- ja aiakaubad, käsitöö ja 

vanavara. 

tule kogu perega! 

info telefonil 58051915.


