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läinud aasta  
silmapaistvaimatele jagati preemiaid

6. jaanuari õhtul autasustati Varbuse Muusikamõisas Eesti 
Kultuurkapitali ning Põlvamaa ekspertgrupi 2016. aasta preemiate 
laureaate, maakonna parimaid sportlasi ja tublisid terviseden-
dajaid. 

Maakonna Kultuuripärli tiitli pälvis Räpina ja Põlva muu-
sikakoolide õpetaja Margot Suur. Elutööpreemia kultuuri 
valdkonnas sai Võõpsu Raamatukogu kauaaegne juhataja 
Lea Saaremäe. Räpina Vallavalitsust pärjati tervisespordi 
valdkonnas tiitliga „Hea algatus 2016“ nn ujumisbussiliini 
käimas hoidmise eest.

Kultuuri elutööpreemia üks nominentidest oli staažikas Rä-
pina Aianduskooli õpetaja ning aktiivne ühiskondliku elu vedaja 
Malle Terepson-Madisson. Aasta teo kategoorias oli teiste seas 
nominendina esile tõstetud Külliki Arjokesse – Räpina laste 
laulu- ja tantsupäeva, juba pea 20-aastase traditsiooni, idee 
autor ja eestvedaja.

Tunnustusüritusega pandi ka väärikas punkt merekultuuriaas-
tale 2016. Merekultuuriaastal Põlvamaa laternat hoidnud Räpina 
vald andis teatepulga üle Valgjärve vallale äsja alanud laste- ja 
noorte kultuuriaastaks.

KULTUURIPREEMIAD
Põlvamaa Kultuuripärl 2016 on Margot Suur – kõrge 

professionaalsusega oma tööle pühendunud lauluõpetaja, kes 
suutis innustada õpilasi tulemuslikuks tööks  ja suurepärasteks 
tulemusteks 2016. aastal toimunud konkurssidel nii kodu- kui 
välismaal. (Pikemalt saab vastsest kultuuripärlist lugeda lk 3)

Missiooni preemia pälvis pikaajalise ja pühendunud 
tegevuse eest kultuuripõllul Peeter Aas.

Kultuuri elutööpreemiaga autasustati Lea Saaremäed – 
Võõpsu külakogukonna alustala, kauaaegne raamatukogu töötaja 
ja aktiivne Põlvamaa kodu-uurija. (Intervjuud kultuuri elutööpree-
mia laureaadi Lea Saaremäega saab lugeda lk 5)

Spordi elutööpreemia pälvis Reet Külaots aastatepikkuse 
pühendunud tegevuse eest elukestva liikumis- ja spordiharrastuse 
aluste õpetamisel ning edendamisel Põlva maakonnas.

Aasta tegija 2016 kultuuris on Triinu Laan – võrokeelse 
laulu- ja rahvapeo Uma Pido suurejoonelise ettevalmistuse, 
läbiviimise ja kokkuvõtete tegemise eest.

Aasta tegija 2016 spordis on Aigar Nuuma – tõukerattasõi-
du tutvustamise, propageerimise ja edendamise eest.

2016. aasta kultuuriteo preemia pälvis Uma Pido kuns-
tiline toimkond – võrukeelse IV laulu- ja rahvapeo Uma Pido 
korraldamise eest.

Aasta sporditeoks kuulutati Eesti Tõukerattaliidu eestve-
damisel toimunud tõukerattaspordi EUROCUP 2016 tõukerataste 
Euroopa karikasarja kolmanda etapi korraldamine.

SPORDIPREEMIAD
Aasta neiu on orienteeruja Doris Kudre, kelle eelmise aasta 

kontosse jäid edukad stardid juunioride maailmameistrivõistlustelt 
nii ratta- kui suusaorienteerumises.

Aasta noormees on Karel-Sander Kljuzin, mitmekülgne 
noormees, kelle edukad stardid Euroopa ja Eesti noorte meist-
rivõistlustel teevad temast nõutud Eesti koondise liikme nii 
suusaorienteerumises, orienteerumisjooksus kui kergejõustikus.

Aasta seeniori autasuga pälviti Ingrit Kala, kes on kahe-
kordne rattaorienteerumise maailmameister seenioride vanuse-
klassis, kirsiks koogil veel maailmameistrivõistluste hõbemedal, 
Eesti naiste rattaorienteerumise „raudne leedi”.

Aasta naine on Annika Rihma, kes tegi edukad stardid 
orienteerumisjooksu Eesti orienteerumisjooksu meistrivõistlustel 
ning maailma ja  Euroopa meistrivõistlustel. Lisaks oli ta Eesti 
aasta parim naine orienteerumisjooksus.  

Aasta mees on maadleja ja Põlva noortetreener Elar 
Hani, kes võitis Eesti meistrivõistlustelt kolm kuldmedalit.

Aasta noortevõistkond on SK Serviti N 20 suusateate 
võistkond, kes on Eesti noortemeistrid 3x3km teatesõi-
dus. Võistkonda kuuluvad Karoli Villako, Marimal Tilk, Johanna 
Treier. Noori juhendab Anneli Tilk.

Aasta võistkonnaks kuulutati juba 20. korda järjest Põlva 
Serviti käsipallimeeskond, kes eelmisel aastal võitis nii koduse 
käsipalliliiga kui karikavõistlused.

Aasta treeneri autasu pälvis Kalmer Musting – käsipalli-
treener, kes viis oma juhendatavad Eesti meistritiitlile kolmes 
vanuseklassis – B- ja A-vanuseklasside noormehed ning mehed.

Põlvamaa sportlikum pere 2016 on perekond Raudkepp 
Värskast. Perekonda kuuluvad ema Siret, isa Einar ja tütred 
Emily, Kaisa ja Liisa. Kogu pere armastab liikumist värskes õhus, 
kas kõndides, joostes, sõites rattaga või suusatades. Raudkep-
pide pere on kindlasti Värskas teistele eeskujuks ja aktiivseks 
eestvedajaks väga paljudes ettevõtmistes.

Põlvamaa spordi toetajaks aastal 2016  valis Põlva Maa-
konna Spordiliidu juhatus OÜ Lihapagari. Ettevõte toetab 
paljusi erinevaid spordialasi ja spordiüritusi. Lihapagar on 2016 
aastal toetanud Põlva Käsipalliklubi, Spordiklubi Servitit, Võrk-
palliklubi Vollyt ning tõukerattaspordi EuroCupi toimumist Põlvas.

TERVISEDENDUS
Põlvamaa tervisetegu 2016 on Värska Sanatooriumi ravi-

korpuse ümberehitamine balneoteraapiakeskuseks. Värska 
Sanatoorium AS juhataja Vello Saare nimel võttis autasu vastu 
Värska vallavanem Raul Kudre.

Põlvamaa tervisesõbralik omavalitsus 2016 on Põlva Val-
lavalitsus – tiitli võttis vastu abivallavanem Janika Usin. Põlva 
Vallavalitsus on näidanud rahvatervisele suunatud tegevuste 
elluviimisel märkimisväärset arengut. On valminud terviseprofiil 
ja mitmekesine tervisedenduslik tegevuskava, loodud uusi spor-
di- ja liikumisrajatisi.

Põlvamaa tervisedendaja 2016 on Orava Kooli kehalise 
kasvatuse- ja inimeseõpetuse õpetaja Heli Lumi, kes on pa-
nustanud elanike tervise väärtustamisele ning tervislike eluviiside 
edendamisele.

Hea Algatus 2016 tiitliga pälviti Räpina Vallavalitsust, 
kes lõi tasuta bussiliini abil võimaluse käia ujumas Värska 
veekeskuses. Tegemist on terviseteadlikkuse arendamisele 
suunatud algatusega Põlvamaal, mille abil propageeritakse val-
laelanike seas tervist edendavate harjumuste kujundamist. Tiitli 
võttis vastu Räpina vallavanem Kaido Palu. Kuigi bussiliini käimas 
hoidmist pärjati alles nüüd tiitliga „Hea Algatus“, on Räpina valla 
elanikel olnud võimalus kahel korral nädalas tasuta bussiliiniga 
Värska veekeskuses ujumas käia juba aastaid.

Tunnustusüritust toetasid Eesti Kultuurkapital ning Põlvamaa 
ekspertgrupp, Põlva Maakonna Spordiliit, Põlva Maavalitsus,  
Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Tervisenõukogu, Põlva-
maa omavalitsused.

Kokkuvõte: 

Põlva Maavalitsus

Räpina vald annab laste- ja noorte kultuuriaastaks teatela-
terna üle Valgjärve vallale.                            Foto: Henari Kamenik

Märka ja tunnusta 2016
noMinentide esitaMise tähtaeg on 

27. jaanuar 2017
R ä p i n a  Va l l a v a l i t s u s  

ootab kaasabi ja ettepanekuid, 
leidmaks väärilised nominen-
did Räpina valla hõbedastele 
tänumärkidele. Kolmapäeval, 
22. veebruaril Räpina Aiandus-
kooli saalis toimuval Räpina 
valla tänuõhtul „Märka ja tun-
nusta 2016” tunnustame ja 
tõstame esile just 2016. aastal 
valla elu edendamisel erine-

vates valdkondades silma paistnud isikuid või kollektiive, samuti 
organisatsioone või ettevõtteid, kelle tegevus või selle tulemus 
on väärt tunnustamist.

Palume Teil esitada nominendid etteantud vormil, mille leiate 
Räpina valla kodulehelt või Räpina Vallavalitsuse kantseleist 
hiljemalt reedeks, 27. jaanuariks 2017.

Esile tõstetav tegu, saavutus või tulemus peab olema aset 
leidnud või lõpule viidud äsja lõppenud 2016. aastal.

Taotluses palume ära tuua nominendi nime, näidata ära tegu, 
saavutus või tulemus, mille alusel nominent esitatakse. Taotlus 
peab olema varustatud ka nominendi esitaja nime ja kontaktand-
metega. Anonüümseid esildisi ei arvestata.

Nominente hindab laiapõhjaline hindamiskomisjon, kuhu 
kuuluvad erinevate eluvaldkondade esindajad ning valla erinevate 
piirkondade külade esindajad. Hindama ei kutsuta nominente ega 
nominentide esitajaid.

Taotlusi ootame aadressile vald@rapina.ee või Räpina 
Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.

Räpina Vallavalitsus

igaüks saab tulevase uma pido 
laulukava tegemises osaleda!
Viies võrukeelne laulu- ja rahvapidu toimub 2. juunil 2018 

Võru Kubija laululaval. Koos Uma Pido väikese juubeliga tähis-
tatakse siis ka Eesti Vabariigi suurt – V Uma Pido on kingitus 
100-aastasele Eestile. 

Üks õige meiekandi juubel tähendab laulu, tantsu ja nalja. 
Seda peab ka V Umal Pidol saama! Korraldajad tahavad, et 
lauldavad laulud oleksid just need, mida peolised kõige enam 
ootavad. 

Seepärast tuleb veebruari alguses Internetti koduleht, kus 
igaüks saab varasemate Uma Pidode laule kuulata ja panna 
kokku endale meelepärane peokava – päris oma Uma Pido. 
Kõige rohkem valituks osutunud laulud saavad kindlasti peole!

Laulude valimise kampaania kestab veebruar-märts 2017. 
Kae www.umapido.ee!

Uma Pido om mi kõiki pido. Teemi tuud kõik kuun!

Triinu Laan
V Uma Pido korralduse vedaja

 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 
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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

rahvaarv külade lõikes räpina vallas seisuga 
01.01.2017 21. detsembril toimunud volikogu istungil võeti vastu 5 otsust 

ja 2 määrust.
1.  Otsusega nr 73 otsustati kinnitada Meeksi, Mikitamäe, 

Räpina, Veriora ja Värska valla ühinemisleping koos lisadega 
(otsus tunnistati kehtetuks 28. detsembri erakorralisel is-
tungil otsusega nr 78).

2.  Otsusega nr 74 otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt 
Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valla haldus-
territoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks 
kohaliku omavalitsuse üksuseks, mille nimeks saab Räpina 
vald. (otsus tunnistati kehtetuks 28. detsembri erakorralisel 
istungil otsusega nr 79).

3.  Otsusega nr 75 otsustati kinnitada revisjonikomisjoni akt nr 
5. Revisjonikomisjon viis läbi Räpina valla 2016. a eelarve 
täitmise analüüsi ja võrdlemise 2017. a eelarve projektiga, 
mille tulemusena koostati revisjoni akt 5. detsembril nr 5.

4.  Otsusega nr 76 otsustati omandada kinnistu registriosa nr 
1168338 omanikult Räpina vallas Saarekülas asuva Konsa 
kinnisasja jagamisel Toolamaa-Saareküla tee katastriüksus 
70701:001:0538, pindalaga 3 442 m2, hinnaga 103 eurot, 
sihtotstarbega transpordimaa (007; L).

5.  Otsusega nr 77 otsusti muuta Räpina Vallavolikogu 27. 
jaanuari 2016. a otsust nr 4 „Vallavalitsuse palgajuhend”.

6.  Määrusega nr 12 kehtestati Räpina valla kaugkütte võrgupi-
irkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026.

7.  Määrusega nr 13 kinnitati Räpina valla 2017. aasta eelarve.

28. detsembril toimunud erakorralisel volikogu istungil võeti 
vastu 2 otsust.
1.  Otsusega nr 78 otsustati kinnitada Meeksi, Räpina ja Veriora 

valla ühinemisleping koos lisadega.
2.  Otsusega nr 79 otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt 

Meeksi, Räpina ja Veriora valla haldusterritoriaalse korral-
duse muutmist ühinemise teel uueks kohaliku omavalitsuse 
üksuseks, mille nimeks saab Räpina vald.
Selgitus: Ühinemisläbirääkimiste osapoolte (Meeksi, Mikita-

mäe, Räpina, Veriora ja Värska valla) vahel oli kokku lepitud, et 
volikogud otsustavad ühinemislepingu kinnitamise ja halduster-
ritoriaalse korralduse muutmise taotlemise hiljemalt 22.12.2016.
Mikitamäe Vallavolikogu ja Värska Vallavolikogu ei võtnud oma 
22.12.2016 istungil vastu ühinemislepingu kinnitamise ja hal-
dusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsust. Räpina, 
Veriora ja Meeksi Vallavolikogude soov oli ühinemismenetlus 
lõpetada vastavalt haldusreformi seadusele hiljemalt 31.12.2016. 
Seetõttu esitati eespool nimetatud volikogudele kinnitamiseks 
Räpina valla, Veriora valla ja Meeksi valla kolmepoolne ühine-
misleping (otsus nr 78) ja esitati taotlus Vabariigi Valitsuselt hal-
dusterritoriaalse korralduse muutmiseks kolme valla ühinemisel 
üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks (otsus nr 79).

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

vaja tulla  
kokku sihte seadma!

Head Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Toolamaa 
ja Võuküla elanikud! 2010. aastal koostasid eelpoolt toodud külad 
ühiselt Leevaku kandi külade arengukava aastateks 2011-2020. 
Toona sai igas külas viidud läbi küsitlus, mille käigus selgitasime 
välja peamised lahendamist vajavad probleemid, arenguvajadu-
sed ning võimalused nende lahendamiseks ning püstitasime ees-
märgid kuhu soov jõuda. Üllatavalt kiiresti on aeg möödunud ning 
aastani 2020 on jäänud vaid kolm aastat. Arengukava koostades 
ei osanud keegi mõelda, et aastal 2018  kuuluvad meie külad juba 
suurema valla koosseisu. Muutunud on ka meie elukeskkond ja 
tekkinud on nii uusi vajadusi kui ka võimalusi.   

Leevaku küla leidis oma 4. jaanuari koosolekul, et vaja oleks 
arengukava uuendada ja koostada uus tegevuskava aastateks 
2017-2020 ning alustada uue arengukava koostamist, sealhulgas 
tuleks otsustada kas jätkata kandina või soovib iga küla teha ise 
eraldi arengukava. Kuna haldusreform on toimumas valdade 
tasandil, siis mõistlik oleks selles valguses küsida, kas me soo-
vime jätkata kandina või eraldi.  Ilmselt on meil kõigil mõtteid nii 
selles osas kuidas jätkata, mida oma külas muuta või arendada 
ja millisena me sooviksime näha oma küla aastal 2020. Kõik 
need mõtted on mõistlik koondada kokku arengukavva, mida 
saab vaadata kui küla elanike omavahelist kokkulepet külaelu 
arengusuundade osas. 

Leevaku kandi arengukavaga on võimalik tutvuda  Räpina 
valla kodulehel https://kylad.rapina.ee/et/leevaku/leevaku-kula-
liikumine/ ja Leevaku Raamatukogus.

Leevaku küla ootab kõiki arengukava arutelule 12. veebruaril, 
kell 11 Leevaku külakeskuses. Täiendav info telefonil  5022661.

Leevaku külaseltsingu esindaja 

Vello Kasearu

KOKKUMEHINAISIKÜLA 
502723Jaanikeste
703040Kassilaane
472225Kõnnu
1286860Köstrimäe
1498267Leevaku
222120102Linte
834340Meelva
563224Mägiotsa
1155362Naha
592633Nulga
1358Pindi
291910Pääsna
1135657Raadama
944747Rahumäe
1176255Raigla
230117113Ristipalo

kuhu pöörduda perekonnasündmuse 
registreerimiseks põlva maakonnas?

Sooviga registreerida Põlva maakonnas:
SÜND – Põlva Maavalitsus, kohalikud omavalitsused (välja arva-
tud Põlva Vallavalitsus alates oktoobrist 2013).
ABIELU – Põlva Maavalitsus, notarid Ere Kürsa ja Kaire Salo-
mon, vaimulikud Margit Lail, Urmas Nagel, Leevi Lillemäe, Tarmo 
Tammes ja Toomas Meiel.
UUS NIMI – Põlva Maavalitsus.
LAHUTUS – Põlva Maavalitsus, notarid Ere Kürsa ja Kaire Salo-
mon, kokkuleppe puudumisel ja vaidluste korral kohus.
SURM – Põlva  Maavalitsus, kohalikud omavalitsused (välja 
arvatud Põlva Vallavalitsus alates oktoobrist 2013).

Põlva Maavalitsus

põlva maakonnas registreeritud perekonnasündused aastal 2016:
Eelmisel aastal registreeriti Põlva maakonnast 207 sündi. Neist 101 Põlva Maavalitsuses, Räpina Vallavalitsuses 25.
Surmasid registreeriti maakonnas 341, neist 65 Räpina Vallavalitsuses.
Abielusid sõlmiti maakonnas 73, neist 43 Põlva Maavalitsuses. Vaimulike sõlmitud abielud: Margit Lail: 2, Leevi Lillemäe: 4, Urmas 
Nagel: 2, Toomas Meiel: 3, Tarmo (Tihhon) Tammes: 1. Notarid: notar Ere Kürsa: 15, Kaire Salomon: 3.

NIMEKANDED alates 01.07.2010

2016201520142013201220112010Perekonnaseisuasutus

121913710611Põlva Maavalitsus

Põlva Maavalitsuse kantselei perekonnaseisuametniku Maiken Jüriöö andmete põhjal

Vaike Tammes

soodustingimustel abivahendeid 
saab nüüd ka apteegist

Suurematest Apotheka apteekidest saab soetada soo-
dustingimustel abivahendeid – inkontinentsitooteid ja na-
hahooldusvahendeid.

Soodustingimustel saab soetada näiteks laste ja täiskasvanu-
te mähkmeid, sidemeid, aluslinu, naha kaitse-, desinfitseerimis- ja 
pesemisvahendeid, niisutatud salvrätte jpm. „Kuna need vahendid 
on kasutusel igas vanuses inimestel ning neid on meie apteeki-
dest ka varasemalt palju küsitud, otsustasime oma patsientidele 
vastu tulla ja tekitada ka apteeki abivahendite soodustingimustel 
soetamise võimalus,“ ütles Apotheka projektijuht Reet Teemets.

„Kiire elutempo ja teatud juhtudel ka raskendatud liikumis-
võimaluste juures on patsiendi jaoks mugav soetada nii ravimid, 
tervisekaubad kui muud abivahendid kõik ühest kohast,“ sõnas ta.

Teemets lisas, et kui apteegi külastajatele on sellest piloot-
projektist abi, näeb Apotheka hiljem kindlasti ka võimalust uute 
tootegruppide lisandumiseks. „Tooteid sortimenti valides lähtume 
eelkõige patsientide vajadusest, soovitustest ja toodete kvalitee-
dist,“ ütles Teemets ning lisas, et kuna sortiment võib apteekide 
lõikes erineda, tuleb sobiva abivahendi leidmiseks kindlasti 
pöörduda apteekri poole.

Kui inimesel on vaja abivahendit, tuleb tal esmalt pöörduda 
oma arsti või rehabilitatsiooniasutuse poole, kes hinnates tema 
probleemi väljastab vajadusel vastava tõendi, millega tuleb pöör-
duda Sotsiaalkindlustusameti poole. Tõendi alusel saab abivajaja 
Sotsiaalkindlustusametist isikliku abivahendi kaardi. Sellega saab 
soodustingimustel inkontinentsi- või nahahooldusvahendeid 
soetada nüüd ka Apotheka apteegist, kellel on Sotsiaalkindlus-
tusametiga nimetatud abivahendite müümiseks kehtiv leping.

Soodustingimustel abivahendite ostmise õigus tuleneb Sot-
siaalhoolekande seadusest.

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik 
ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude 
süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud 
funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset 
iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.

Soodustingimustel Apotheka apteegis müügil olevate abiva-
hendite kohta saab infot Apotheka koduleheküljelt.

Reet Teemets,
Apotheka apteek

lemmiklooma saab registreerida nüüd 
uuenenud portaalis

Seoses riigiportaali eesti.ee uuenemisega ning x-tee 6-le 
üleminekuga, sulgeb riigiportaal kõik oma välised teenused, sh 
ka Lemmikloomaregister LLRi teenuse.

Loomaomanik saab endiselt oma looma ise registrisse lisada, 
lihtsalt nüüd tuleks seda teha otse LLRi portaalist www.llr.ee

LLRi portaalist saab omanik teha kõike sedasama, mida ta 
sai teha riigiportaalist!

LLRi portaalist saab omanik tutvuda oma registrisse kantud 
loomade andmetega, uuendada oma kontakte (telefon, e-post) 
ja looma asukoha aadressi, teavitada looma surmast ning re-
gistreerida ka ise oma kiibitud lemmiklooma registrisse. Portaali 
kasutamiseks on vajalik ID-kaart.

Teenus asub aadressil www.llr.ee/e-teenindus 
Lisaks saab portaalist tutvuda ka varjupaikades kodu-oota-

vate loomadega, lisada ise kuulutusi kadunud/leitud lemmikute 
kohta ning otsida registrist kiibinumbri järgi lemmiklooma. Registri 
kasutamisel tekkivate korduma kippuvate küsimustega saab 
tutvuda siit www.llr.ee/KKK 

LLRi register on endiselt suurim üle-eestiline lemmikloomade 
register, mis koondab endasse nii Tallinna ja paljude teiste suure-
mate kui ka väiksemate omavalitsuste lemmikloomade andmed.

KUIDAS KANDA OMA LOOM LLRi REGISTRISSE?
1.  Mine aadressile www.llr.ee
2.  Logi sisse oma ID-kaardiga „E-teenindusse“ (selle leiad kas 

lehe ülevalt paremalt või Avalehelt)
3.  (Kui Sinu nimel on juba mõni lemmikloom, kuvatakse Sinu 

andmed ning selle all Sinu lemmiklooma andmed)
4.  Uue lemmiklooma registreerimiseks palun vajuta sinisele 

„Registreerin uue kiibitud looma“ nupule
5.  Avaneb kohustuslik looma kiibi numbri kontroll, kus kontrol-

litakse ega sellise kiibiga looma pole juba registrisse kantud. 
 Palun sisesta lahtrisse oma looma kiibi number (see on 

15-kohaline numbrikombinatsioon) ning vajuta „Kontrollin 
kiibi numbrit registrist“ nupule.

6.  Kui kiibi numbrit registris pole, siis avaneb looma registreeri-
misvorm. Täida lahtrid ning „Salvesta“ andmed.

7.  Kui loom on registrisse kantud, näed ta andmeid ka 
„Loomade nimekirjas“

NB! Portaal on mõeldud ainult loomaomanikele enda lem-
mikloomade registreerimiseks.

Spin TEK AS

KOKKUMEHINAISIKÜLA 
19588107Ruusa

221910331186Räpina
251312Saareküla
1255867Sillapää
251114Suure-Veerksu
372116Sülgoja
472522Toolamaa
925141Tooste
1486Tsirksi
281513Võiardi
673631Võuküla
1939697Võõpsu
563620KOV.TÄPSUSEGA 

230023982300VALD KOKKU

Koostas: Räpina Valla registripidaja 

Viigi Oru 
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vaimse tervise kabinet põlvas 
2014. aastal avati Norra toetuste programmi „Rahvatervis“ 

raames Põlva haigla juures laste ja noorukite vaimse tervise 
kabinet. Kabineti loomist suunas Tartu Ülikooli Kliinikumi psüh-
hiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus. Kabinetti-
de avamise eesmärgiks on jagada lastepsühhiaatrite töökoormust 
ning lühendada ravijärjekordi lastepsühhiaatrite vastuvõttudele, 
pakkudes psühhiaatrilist abi lapse elukohale lähemal.

Põlva haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabinetis võ-
tavad vastu:  vaimse tervise õde Eda Mudalomp, sotsiaaltöötaja 
Pilleriin Aalde ja psühholoogid Aija Kala, Thea Marran ja Kätlin 
Juurik. Kabinet asub haigla V korrusel. Koostööd teeme Tartu 
Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku ja Põlva haigla arstide ja 
teiste spetsialistidega.

Vastuvõtule saate registreerida registratuuri telefonil 79 99 
199 või 79 99 198. 

Kui ei tea, kelle poole oleks otstarbekas pöörduda, võib eel-
nevalt helistada otse kabinetti telefonil: 79 99 183 K ja R 8-10 või 
saata e-mail vtkode@polvahgl.ee ja nõu küsida. 

2017. aasta jaanuarist toimuvad vastuvõtud kolmapäeval ja 
reedel 8–16.

Laste ja noorukite vaimse tervise kabinetti vastuvõtule võib 
pöörduda ilma saatekirjata. 

Teenus on ravikindlustust omavale isikule tasuta. 

Vastuvõtule tulles palume kaasa võtta:
Isikut tõendav dokument
Lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek (juhtu-

del kui lapse saatjaks ei ole lapsevanem või seaduslik esindaja)
Kui on olemas, siis suunamiskiri perearstilt/eriarstilt ja/või 

iseloomustus koolist või lasteaiast.

Vaimse tervise kabinetis osutatavad teenused:

Vaimse tervise õe vastuvõtt on ambulatoorne õendusabi-
teenus, mille raames toimub:
 vaimse tervise probleemi selgitamine;
 vajadusel psühhiaatri vastuvõtule ning teistele vaimse tervise 

probleemidega seotud teenustele suunamine;
 patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja muutuste 

hindamine ning terviseriski analüüs;
 hindamisskaalade ja küsimustike täitmise õpetamine ning 

vajadusel tulemuste hindamine;
 psühhiaatri poolt määratud ravitoime ja kõrvaltoimete 

jälgimine ning tervisenäitajate regulaarne hindamine ravi-
perioodi vältel;

 patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ja juhendamine;
 patsiendi ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toeta-

mine;
 patsiendi elustiilialane nõustamine (tervislikud valikud, õige 

toitumine, unereziim, sobilikud probleemilahenduse viisid 
jms).

Psühholoogi vastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, 
mille raames toimub:
 seisundi hindamine kasutades psühholoogias tunnustatud 

uurimisvahendeid ja -meetodeid;
 psühholoogiline nõustamine;
 psühhoteraapia.

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt on ambulatoorset tervishoiutee-
nust toetav tegevus, mille raames toimub:
 patsiendi sotsiaalsete mõjurite hindamine;
 toimetulekuvõime edendamine;
 info jagamine erinevate sotsiaal- ja tugiteenuste kohta;
 soovituste jagamine abivahendite soetamiseks ja nende 

kasutamise õpetamine;
 võrgustikutöö korraldamine;
 nõustamine sotsiaaltoetuste saamise osas.

Meeskonnavastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, 
kus lapse või nooruki seisundi hindamiseks on vaja mitme spet-
sialisti koostööd. 

Kasulikud lingid: 
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/

Leia meid ka Facebookist:
https://www.facebook.com/vaimsetervisekeskus

Projekti „Lõuna-Eesti laste ja noorukite Vaimse Tervise Kes-
kuse loomine“ toetas Norra toetuste programm „Rahvatervis“, 
Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

2016.aasta on Räpina Muusikakooli lauljatel ja juhendajatel 
sündmuste- ja esinemisrohke. Edukad ülesastumised paljudel 
konkurssidel – see ei tule iseenesest. Lõputult palju nädalava-
hetusi on läinud selle „nahka“, et konkurssidel osalemiseks tuleb 
teha salvestused, mille põhjal lauljad üldse konkursile kutsutakse. 
Gram of Fun`i puhul on kokkusaamine eriti keeruline, kuna piigad 
elavad ja õpivad erinevates linnades. Ainukeseks kokkusaamis-
võimaluseks on taas nädalavahetus.

Kuidas üldse solistid tekivad? Kindlasti mitte nagu seened puu 
all, vaid ääretult järjekindla töö tulemusena. Samas on ka nii, et 
mitte kõik lauljad ei sobi oma vokaalsete võimete poolest solistiks. 
Sama tähtsad on aga ka vokalisti isikuomadused. Kui aastate 
jooksul esinemisnärvi ei teki, siis reeglina solistiks ei saada. 
Lauljal peab olema ka suur tahe. Ainult õpetaja ja/või ema-isa ut-
sitamisest ei piisa. Kui nooremal lauljal, kel on hea esinemisjulgus 
ja enam-vähem häälematerjal, siis leiab ta kergemini tunnustust  
ning võidab ka konkurssidel auhinnalisi kohti. Veidi vanemana aga 
enam ainuüksi show peal liugu lasta ei saa. Edukad on töökad 
lauljad, sest hääleaparaat nii nagu tavatreeningutel musklid, 
peab arenema. Ja siia lisandub lavaline enesekindlus ja esituse 
veenvus. Kui kõik see on täidetud, võib ikka veel midagi ette tulla, 
millega pole arvestanud: vilets tervislik seisund, hääl on ära, tuju 
halb, laulja ettevalmistusele mittesobiv žürii jne, jne. See viimane 
juhtus ka sel aastal, kui Vilniuse lauluvõistlusel diplomi vääriliseks 
tunnistatud solist ei pääse käesoleval aastal Saaremaa Solistica 
lauluvõistlusele, kuna žürii otsustas niimoodi .

Konkurssidel tuleb juhendaval õpetajal tegelda mustmiljoni 
teemaga. Soengud, meik, lavaleminek, riietus, mikrofoniproov 
jne, jne. See kõik on pingeline ja keeruline, kuid kui pingutusi 
korvab edu, on raskused nagu peoga pühitud ning juba hakkab 
tiksuma peas mõte, et järgmisel korral võiks seda ja teist hoopis 
teistmoodi teha. 

Selle kõigega tegeleb Räpina Muusikakoolis Margot Suur, 
kelle nimi on vabariigi lauluringkondades väga tuttav. Margoti 
lauluõpilasi on kutsutud esinema lausa demonstratsioonesine-
mistele, et õpetada juhendavatele õpetajatele, milline tase  peab 
lauljatel konkurssidel olema. Ka on Margot Venemaal Dedovitšis 
läbi viinud näidissoolotunde, kuna seal ei tunta selliseid vokaal-
tehnilisi võtteid, mida meil harrastatakse.

Margoti kui kolleegi peale saab alati kindel olla. Kui ta on 
midagi lubanud, siis nii ka on. Kolleegina on Margot väga sõbralik 
ning ääretult koostööaldis. Igasugustes uutes ettevõtmistes on 
ta aktiivne osaline, olgu tegemist jõulunäidendis osatäitmisega 
või kanneldajate esitusele solistide lauluansambli liitmisega, et 

kultuuripärl 2016 on imeline õpetaja Margot suur!

Põlvamaa kultuuripärl aastal 2016 on Margot Suur.
Foto: Henari Kamenik

esinemine atraktiivsem saaks. Need olid vaid kõige kiiremini meel-
de tulevad näited. Margot Suur on ainuke Räpina Muusikakooli 
vanemõpetaja ning ta on pälvinud ka Põlvamaa Aasta õpetaja tiitli.

Siinkohal ei saa kuidagi mainimata jätta Margoti koostööd 
väga loomingulise ja tööka Riivo Jõgiga ning vahepeal olen 
lausa kahtlustanud, et neil on ühine vereringe – nii sarnased on 
mõlema töössesuhtumised. Selline viljakas koostöö on kestnud 
juba kaheksa aastat. 

Margot Suur on ääretult pühendunud õpetaja, kes teeb kõike 
sooja südamega, kuid järjekindlalt ning eesmärgistatult. Margoti 
õpilased armastavad teda hoolivuse, empaatilisuse, kannatlik-
kuse ja sõbralikkuse eest ning jäävad tema sõpradeks ka kooli 
lõpetamise järel. Väga paljud Margoti õpilased on aastate jooksul 
toonud kuulsust Räpinale, Põlvamaale ning ka kogu Eestile.

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor  

3. jaanuaril kell 10.30 koguneti Räpinas ausambaparki, 
et ühiselt austada vaikuseminuti ja pärgade asetamisega 
Vabadussõjas langenuid.

31. detsembril 1919 jõuti  vahelistel läbirääkimistel vaherahu 
sõlmimiseni, mis nägi ette Eesti ja Nõukogude Vene rindel sõja-
tegevuse lõpetamist 3. jaanuaril 1920 kell 10.30 Eesti Vabariigi 
ja Nõukogude Venemaa. Kuu aega hiljem kirjutati Tartus alla 
rahulepingule. 28. novembrist 1918 3. jaanuarini 1920 kestnud 
Vabadussõda lõppes Eesti täieliku võiduga. 

Eesti Sõjahaudade Liidu andmetel langes, suri haavadesse 
ja haigustesse Vabadussõja käigus 1920. aasta 1. märtsini 6127 
Eesti sõjaväelast, 689 inimest langes punase terrori ohvriks. 
1920. aastatel sai alguse traditsioon pidada iga aasta 3. jaanuaril 
relvarahu kehtima hakkamise hetkel vaikuseminutit, austamaks 
Vabadussõjas võidelnud eesti- ja välismaalasi. Selle traditsiooni 
on Räpinas uuesti ellu kutsunud kohalik muuseum. 

Nii kogunes selgi aastal ausambaparki ümberkaudset ja 
kohalikku rahvast, kellele see sündmus tänagi korda läheb. Oli 
esimene tõeliselt ilus talvine ilm sellel aastal – päike paistis ja 
sädeles vastu värskelt sadanud kohevalt lumelt ja härmaehteis 
puudelt. Hetkeks vaibus täielikult ka liiklusmüra, nii et vaikuse-
hetke ilmestasid vaid kurblik kirikukell ja linnukeste muretu vidin.

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja Kersti Muru-
mets tundis rõõmu selle üle, et sellel aastal oli üritusele kogu-
nenud märgatavalt rohkem rahvast kui varem. Oli lapsi ja noori, 
kodutütreid ja noorkotkaid, naiskodukaitsjaid ja kaitseliitlasi, endisi 
sõjamehi, vallategelasi ja n-ö tavalisi kodanikke. 

Pärast vaikuseminuteid võttis sõna muuseumi juhataja Kersti 
Murumets, kes sündmusest rääkides luges ette ka tuntud Räpina 
kodaniku Jaan Kivistiku kirjutatud luuletuse relvarahust.  Räpina 
vallavanem Kaido Palu tundis heameelt, et ümbrus ausamba 
juures on muutumas väärikamaks – ausamba pargi ümberehitus 
pole veel täielikult lõppenud, kuid juba selgi korral saime seista 
korrastatud ja uuenenud platsil ausamba ees. Vabadus läheb 
meile kõigile korda ning on oluline, et paik, kus mälestatakse 
meie kodumaa vabaduse eest langenud inimesi, oleks hoolitsetud 
ja esinduslik.

Sõnavõttude hulgas oli ka  vanahärra Kalju-Erik Haljasmägi, 
Räpina meeskoori kauaaegne vanem, kes rääkis meenutusi sõ-
jast ja oma kadunuks jäänud vanaisast Jaan Kressonist, kes viidi 

punaste vägede poolt 18. veebruaril 1919. aastal kodust ära ja 
sellest ajast on teadmata kadunud. Haljasmägi rääkis, et see oli 
aeg, mil hommikul ärgates ei teatud, milline võim parasjagu valit-
seb, sest piirkond käis sagedasti käestkätte. Valusad aastaküm-
netetagused mälestused tõid mehele veel nüüdki häälde värina.

Sõna võttis ka Leevakul elav noor sõjamees Aigar Konsap, 
kes on suur ajaloohuviline ja sugupuu uurija, Kaitseliidu liige. Ta 
on ärevatel aegadel Kosovos rahuvalves olnud. Konsap leidis, 
et Räpina ausamba nimekirja võiks täiendada. Ta on omalt poolt 
koostanud geni.com keskkonda Räpina kihelkonnas võidelnud 
meeste kohta andmebaasi.

Kokkutulnud laulsid ühiselt Eesti Mereväe hümni “Jää vabaks 
Eesti meri”. Oli liigutav hetk, kui noored ja vanad sel päikselisel 
vaiksel talvisel päeval oma hääled ühendasid selle olulise sünd-
muse meenutuseks.

Sündmus Räpina ausambapargis oli kuidagi kodune ja isiklik. 
Rahvas ei kiirustanud lahkuma. Lõpetuseks pakkus Räpina muu-
seumi juhataja raamatukest „Räpinlased Vabadussõjas“, kuhu on 
koondatud nii sõjaga seotud dokumendid kui ka mälestused. Enne 
koduteele asumist pakuti kokkutulnud täiskasvanutele külmarohtu 
ja tõsist talvist suupistet – soolapekiga musta leiba. Lapsed said 
suu magusaks Kaitseliidu kommidega.

Vaike Tammes

relvarahu aastapäeval mälestati  
vabadussõjas langenuid

Relvarahu tähistamine Räpina ausambapargis.
Foto: Vaike Tammes

juMestaja
grete hollas

     Räpinas Rahu tn. 15 (Tuletõrjemaja)

Õhtumeik/ Fotomeik 20 EUR
Päevameik 17 EUR

     aeg broneerida telefonil 5354 0979

ÜÜrin räpina linnas/linna ääres 

korteri umbes kaheks kuuks  
alates märts-aprill 2017.

kontakt 528 6092
indrek
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räpina ÜhisgÜMnaasiuMi teated
* * *

18. novembril käisid 9.a ja 9.b klassi õpilased vaatamas 
etendust “Koerapäevikud” Tartu Karlova Teatris. Tegemist 
oli omapärase seguga huumorist, traagikast, sõprusest ja 
armastusest. Üheteistkümne erineva koera lood tuuakse 
vaataja ette monoloogidena, mis on mõneti koomilised, mõneti 
traagilised ja milles kõigis peegelduvad ka inimeseks olemise 
põhimured. Teksti autor Christopher Johnson on tunnustatud 
austraalia näitekirjanik. Etendus ei jätnud kedagi ükskõikseks. 
Tore oli, et etenduse kava (muuseas väga sisukas ja huvitav 
lugeda) eest saadud tulu läks kodutute loomade varjupaigale. 
Oma lemmikule võis iga koeraomanik pärast etendust kaasa 
võtta väikese maiustuse kingituseks. Teatri produtsent on meie 
kooli vilistlane Ruta Rannu.                                                                         

* * *
29. novembril toimus maakondlik inglise keele online 
viktoriin THE USA. Meie kooli 8.b klassi õpilased Reno 
Kokmann ja Raiko Belausev saavutasid I koha.
 
              *     *  *
1. detsembril toimunud Põlva maakonna koolide 6.–9. klassi 
poiste korvpallimeistrivõistlustel saavutas Räpina Ühisgüm- 
naasium I koha. Võistkonnas mängisid Harri Mähar, Kevin Zirna,  
Reijo Sõukand, Raiko Belausev, Glenn Rahasepp, Andreas 
Närep ja Toomas Kilk. Õpilasi juhendas Jaanus Meitus.

* * *
1. detsembril, ülemaailmsel AIDSi vastu võitlemise päeval, 
andsid meie kooli õpilased koos Petseri rahvatantsuansambli 
Nadežda tantsijatega meeleoluka kontserdi Puhja seltsimajas.

* * *
2. detsembril külastasid Räpina ÜG IT-ringi liikmed Euroopa 
suurimat robotivõistlust Robotex, mis toimus Tallinna Tehnika- 
ülikoolis. Robotexil külastati teadusnäitust ning osaleti erineva-
tes töötubades, kus sai ise meisterdada või programmeerida. 
Põnevusega jälgiti robotivõistluseid ning püüti märgata ja meel-
de jätta edukamate robotite ehituslikke detaile, et järgmisel aas- 
tal juba ise võistlustel osaleda. Ürituse organiseeris Eve Sibul.

* * *
2. detsembril toimus Räpina ÜG ajalooringi viikingite näituse 
külastamise eelne teemaõhtu koos ööbimisega koolis.

* * *
4. detsembril Põlvas toimunud Eesti 2016. aasta karika-
võistlustel käsipallis võitis Põlva Serviti meeskond, kelle koos- 
seisus mängis ka 11. klassi õpilane Tõnis Kase, käsipalli-
karika.

* * *
5. detsembril pidas kuuendatele klassidele loengu kanepi 
mõjust noorte tervisele Räpina ÜG vilistlane Kristin Tarasov.
Loengu korraldas ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tarmo 
Tammes.

* * *
7. detsembril toimus hoolekogu koosolek, kus olid arutlusel 
järgmised teemad:

     Avaliku konkursi korra muutmise ettepanek
 Hoolekogu esindaja delegeerimine Räpina ÜG
    tervisenõukogu koosseisu
 Räpina ÜG 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskiri
 Räpina ÜG õppekava ja selle muutmisest
 Info

* * *
9. ja 10. detsembril toimus 5. klassi tantsurühma tantsu-
laager Tilsi Põhikoolis, kus harjutati XII noorte laulu- ja tantsu-
peo tantse. Üritusel osales õpilastega Evi Tamm.

* * * 
11. detsembril saavutas Räpina ÜG 7. klassi õpilane Raul 
Randma vabariiklikul „TV 10 olümpiastarti“ finaalvõistlusel 60 
m jooksus 4. koha ja kaugushüppes 5. koha.

* * *
13. detsembril osalesid meie kooli õpilased Eesti Mere-
muuseumis õppepäeval, kus tutvuti muistse Põhjala rahvaste 
elu ja tegevusega. Õppepäev algas Lennusadamas, kus on 
välja pandud Rootsi Ajaloomuu-seumi korraldatud ja üle maa- 
ilma tuntust kogunud näitus „Viikingid: elu legendide taga“. 
Õppepäeva teine pool möödus meremuuseumi vanas majas –  
Paksu Margareeta tornis. Seal on Eesti Meremuuseumi koos- 
tatud näitusel „Viikingiaja aarded Eestist“ eksponeeritud 
suurepärane valik viikingiaegsetest aardeleidudest Eestis. 
Näitusel saadi hea ülevaade ka tolleaegsete kaupmeeste 
ja käsitöömeistrite tegevusest. Õppepäeva viisid läbi mere-
muuseumi muuseumiõpetajad. Õpilasi saatsid Tarmo Tammes 
ja Tiiu Viljalo.

* * *
14. detsembril käisid 5.a ja 5.b klassi õpilased teatris Vane-
muine vaatamas etendust „Nukitsamees“.

* * *
Jõuluooteajal õppisid Räpina ÜG 4.c ja väikeklassi õpilased 
jõululaule, dramatiseeringut “Kakuke”, dialoogi “Arsti juures” 
ja päkapikutantsu. Iga algus on raske, kuid kõige raskem on  
esimese sammu astumine. Enamus neist lastest polnud kunagi 
teiste ees esinenud. Laste esinemisele kaasa elama ja neid 
julgustama olid tulnud esimeste klasside õpilased ja nende 
igati koostööaltid klassijuhatajad Tiia Aasmaa ja Evi Tamm, 
kooli psühholoog Airene Vaike Kumari, õppealajuhataja Maie 
Oper ja lapse-vanemad. Ürituse organiseerisid Valve Peebu 
ja Maris Aruküla.

* * *
4.b klassi tüdrukud valmistasid oma esimeses kodunduse 
tunnis neli suurepärast küpsisetorti. Pärast tunde mindi neid 
sööma ja kutsuti ka poisid imemaitsvaid torte maitsma. 

* * *
15. detsembril tegi 6.a klass ühise väljasõidu Tartusse. 
Tartus külastati keskust Escape, kus mängiti koostöö- ja 
meeskonnamänge ning käidi koos kinos.

* * *
15. detsembril pidas kuuendatele ja seitsmendatele klassidele 
kuritegevuse ennetuse loengu noorsoopolitseinik Silja Usin.

* * *
15. detsembril käis 1.b klass Põlva Talurahvamuuseumis, 
kus saadi osa „Jõulumarakrati vempudest“. Rännati ajas 
umbes 150 aastat tagasi. Lapsed said teada, kuidas tähistati 
sel ajal jõule, millised olid jõulukombed ja jõulutoidud. Koos 
mängiti jõulumänge ja valati õnne. Ei puudunud ka jõuluvana, 
kes jagas maiustusi. Muuseumis sai tutvuda ka paljude teiste 
vanaaja asjadega. Eriti uudistasid lapsed klassiruumi, kus 
laual tindipotid, nurgas harmoonium ja seintel maakaardid.

* * *
17. detsembril toimus piirkondlik geograafiaolümpiaad. Meie 
koolist saavutasid auhinnalisi kohti:
Rasmus Freirich   – III koht        
Märten Kala –    I koht
Reno Kokmann   –    III koht
Andres Palusalu –   III koht
Õpetaja Ene Järve.

* * *
17. detsembril külastasid 3. ja 4. klasside õpilased Rakvere 
teatris etendust “Lärmisepa tänava Lota“. Etendus oli 
lustakas koos paljude laulude ja tantsudega. Pärast etendust 
tuli kõigil lastel jõuluvanale lugeda luuletust või laulda ja nii 
lunastada oma kingipakk. Teatrikoridorides ja garderoobis 
oli avatud ka jõulumaa “Lärmisepa tänava mängud“, kus olid 
erinevad töötoad, mis pakkusid lastele palju põnevat. Enne 
Rakverest lahkumist külastati ka keskväljakul asuvat huvitavat 
kuusepuud, mis sel aastal oli kui üks suur masinavärk. Ürituse 
organiseerisid klassijuhatajad.

* * *
19. detsembril külastas 1.a klass Seto Jõulumaad Lüübnitsas. 
Ürituse organiseeris Evi Tamm.

* * *
20. detsembril küpsetasid 6.a klassi õpilased kaminasaalis 
piparkooke.

* * *
20. detsembril toimus 1. klasside õpilaste jõulupidu.

* * *
20. detsembril külastasid 2.a, 2.b, 2.v ja 6.v klassi õpilased 
jõulumaad Lüübnitsas. Jõulutares meisterdasid lapsed jõulu-
kaunistusi. Külla tuli ka jõuluvana. Lõpuks sõideti jõuluvana 
bussiga Lüübnitsa sadamasse piraatide laeva vaatama. Jõulu-
maalt said lapsed toreda elamuse.

* * *
21. detsembril toimus jõulupidu 5.–12. klassi õpilastele ning 
22. detsembril toimusid jõulukontserdid.

* * *
28. ja 29. detsembril toimusid õpetajatele koolitused. Koolitusi 
viisid läbi Jane Raud, Airene Vaike Kumari ja Tartu Ülikooli 
eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi lektorid.

Kersti Sammelselg,
Räpina ÜG õppealajuhataja

MtÜ seB heategevusfond  
toetab stipendiaate 50 000 euroga
SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipen-

diume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda 
eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. 
Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad.

Stipendium on mõeldud:
  õppemaksu tasumiseks,
 õppevahendite soetamiseks ja/või
  igakuiseks isemajandamiseks,
  lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore lapsevanema 

stipendium).

SEB Heategevusfondi projektijuhi Merike Villardi sõnul 
on kuue aastaga fondile esitatutud üle 1200 õppestipendiumi 
taotluse. „Meie stipendium, läbi mille me toetame vanemlikku 
hoolt vajavate noorte haridustee alustamist või jätkamist, annab 
tavaperes kasvavate eakaaslastega sarnasemad võimalused. 
Meie stipendiaadid on oma tagasisides märkinud, et lisaks ra-
halisele toele annab igakuine regulaarne toetuse neile juurde nii 
motivatsiooni kui ka usku ennesesse.“

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aas-
tased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus 
elanud või elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata 
oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses 
või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja 
isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on sti-
pendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada 
või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, 
gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Taotlusi saab esitada kuni 1. veebruarini. Stipendiume rahas-
tatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise 
tulemusel teenitud tulust.

 Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: 
http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium

Lisainfo:
Merike Villard
Projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond

Jõulukuu algas rühmaruumide ning õuealal asuvate 
majakeste kaunistamisega, mille juures olid abiks ka lap-
sevanemad. Esmaspäeviti toimusid mõnusad advendihom-
mikud, kus teemadeks olid hoolivus ja abivalmidus ning 
jõulude ootus.

Mõmmide ja Muumide rühmade lapsed ja õpetajad käisid 
ühiselt Tartus - Vanemuise väikeses majas nauditi lastemuusikali 
„Nukitsamees” ning lõunastati lähedal asuvas kohvikus. Lisaks ar-
gitoimetustele täitsid Mõmmide rühma lapsed ja õpetajad lasteaia 
mõnusa jõululõhnaga, sest  küpsetasid ja kaunistasid piparkooke. 

Muumide rühma lapsed viisid detsembrikuu keskel jõulu-
rõõmu Räpina hooldekodusse ning haiglasse. Lapsed esitasid 
näidendi ning laulsid jõululaule. Rühma külastas ka Marteni ema, 
kelle juhendamisel valmisid kaunid jõulukaardid, mis saadeti meie 
lasteaia koostööpartneritele. 

Krõllide rühma lapsed valmistasid koos vanematega lauda-
dele kaunistusi ning küpsetasid samuti piparkooke. Kõikidele 
töötajatele, kes lastega rohkem tegelevad, kingiti tänukaardid.

Oravate rühma igapäevaellu tõi elevust koeratüdruku Säde 
külaskäik. Säde on labrador ning ta elab Ingridi kodus. Talle 
õpetatakse korraliku koera kombeid ning kui ta suuremaks saab, 
tuleb näitama, mida on selgeks saanud.

Lepatriinude rühmas küpsetati samuti piparkooke, kuid lisaks 
maiustuste valmistamisele-söömisele toimus tervisedenduse 
õppeprojekt, mille käigus lapsed tutvusid erinevate köögiviljadega 
ning said teadmisi nende söömise tähtsusest inimese tervisele. 
Põhjalikumalt uuriti porgandit ja sellest valmistati salatit ning 
smuutit.

Mõmmide, Sipsikute ja Lepatriinude lapsed koos õpetajatega 
valmistasid Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste soovil jõulukaar-
te. Lapsed meisterdasid suure õhinaga ja meie tööd tunnustati 
tänukirjaga. Oleme rõõmsad, et saime anda oma panuse õpilaste 
heategevusprojekti õnnestumiseks!

Päev enne jõulupidu üllatas AS Astel meie lapsi kingitusega, 
milleks oli mängumaja. Lapsed võtsid kingituse vastu rõõmuhõi-
setega ning kojuminekul tutvustati seda õhinal ka vanematele. 
Suur suur aitäh, AS Astel! 

Detsembrikuu keskpaiga õhtuhämaruses kohtusime lasteaia 
õuealal lastevanematega, et üheskoos  jõuluvana oodata. Ilma-

taat oli meie jõulupeo ajaks maale pisut lund puistanud ja mõned 
kraadid ka külma andnud. Ööpimedusse valguse toomiseks olid 
vanemad kaasa võtnud õueküünlad, mis ühiselt lumele ketiks 
seati. Muumimamma kohvik kostitas vanemaid sooja teega ning 
lastele pakuti piparkooke. Jõulumemme, metsloomade ja päka-
pikkude eestvedamisel tantsisime ja laulsime  koos. Päkapikud 
juhatasid jõuluvanale koduteed, misjärel saabuski ATV-ga jõulu-
taat, kes kinkis igale lasteaialapsele kommipaki. Soovi korral said 
peo lõpus lapsed koos jõuluvanaga pilti teha ning talle luuletust 
lugeda. Lasteaiapere tänab õpetaja Natit, kes õmbles fantastili-
sed päkapikukostüümid ning fotograaf Keiri, kes jäädvustas peo 
olulisemad hetked.   

Aasta viimase nädala teisipäeval, 27.detsembril, toimus 
lasteaia töötajatele psühholoog Keili Kollamaa Randeri koolitus 
teemal „Kuidas aidata käitumishäiretega last?”.

Soovime kõikidele teguderohket ja meeldejäävat alanud 
aastat!

Margit Kasvand ja Tiina Konsand
Räpina Lasteaed Vikerkaar õpetajad

jõulukuu räpina lasteaias vikerkaar

Jõulupidu lasteaia hoovis.                           Foto: Keir Rämson
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lea saaremäe elutöö võõpsu raamatukogus

“Kulikovka rajooniadministratsioon tegi kokkuvõtte 2016. 
aastal Põlva Lions klubi kaudu saadud humanitaarabi kasutami-
se kohta. Kõik abisaajad Kulikovka rajoonist palusid edasi anda 
südamlikud tänud saadetise organisaatoritele ja kõikidele kes tulid 
teoga kaasa! Lisaks saadud abile ei ole ka vähetähtis teadmine, 
et sõbrad on meiega ka rasketel aegadel,” kirjutas möödunud 
nädala alguses Ukrainast 

Kulikovka rajooniadministratsiooni sotsiaaltööosakonna juha-
taja Olena Baglai aktsiooni algatajale Leo Kütile.

Allpool on näha tabel abisaadetise jaotamisest.

Varbuse Muusikamõisas toimunud kultuurikruiisil, mille 
korraldasid Eesti Kultuurkapital ning Põlvamaa ekspert-
grupp, pälvis kultuuri elutööpreemia Võõpsu Raamatukogu 
juhataja Lea Saaremäe.

Lea Saaremäe oli tõsiselt üllatunud, kui teadustati kultuuri-
elutöö preemia laureaat ja öeldi tema nimi. “Seda ma ei osanud 
küll aimata. Mõtlesin, et ei lähegi seekord, et mul nagunii pole 
sealt midagi saada, pärast kui kutse toodi, mõtlesin, et kui kut-
sutakse, siis peab ikka minema. Oli suur üllatus,” muljetas proua 
Saaremäe.

Lea Saaremäe on sündinud 16. aprillil 1938. aastal Tartumaal 
Nina külas ema Klaudia kodumajas riigiteenistuja peres teise 
lapsena. Pere kolis Võõpsu, kui Lea oli 2-aastane. Võõpsus oli 
nende isakodu ja Lea vanaisa oli esimene, kes Võõpsu elumaja 
ehitas. Varem olid Võõpsus vaid Siiversti karjamõisa hooned.

Peres, kus Lea kasvas, oli kokku viis last. Oma koolitööd alus-
tas Lea Saaremäe Võõpsus, hiljem õppis Räpina Keskkoolis ja 
Tallinna Kultuurharidusala Koolis raamatukogunduse osakonnas. 
Kui Lea 1959. aastal kooli lõpetas, suunas Kultuuriministeerium ta 
kohe Võõpsu Raamatukogu juhatajaks. Seal juba oodatigi teda. 

Praeguseks on Lea Saaremäe töötanud sellel ametikohal 57 
aastat. Kui ta raamatukokku tööle asus, ei olnud Võõpsu alevikus 
veel elektrit, tööd tuli teha petrooleumilambi paistel. Nüüd teeb 
auväärses eas daam tööd igapäevaselt arvuti taga. Lea mee-
nutas, et esialgu, kui arvutid tulid ja öeldi, et nüüd tuleb kõik töö 
arvutiga teha, tundus küll raske. Aga siis läks Lea arvutikursustele 
Räpinasse, kus Kaido Palu õpetas ja tema juhendamisel saigi 
raskused ning hirmud arvutiga töötamisel ületatud. Kogu raamatu-
kogu andmebaas tuli kahel korral arvutisse sisestada – kui muutus 
raamatukogus kasutatav programm, oli vaja kogu töö uuesti teha. 

Lea ütleb, et ta on raamatukogus kõik ühes töötaja – nii 
juhataja, kütja kui koristaja.

Võõpsu Raamatukogu on Saaremäe ajal kolinud mitmel kor-
ral. Raamatukogu asus siis, kui Lea sellesse ametisse asus, Turu 
nt 1, kiriku kõrval. 60 aaastal, kui oli Räpina rajoon, oli Helju Tilgar 
kultuuriosakonnajuhataja. Tema eraldas raamatukogule raha 
selleks, et remonti teha. “Algul oli vähe kirjandust, mööblit samuti 
vähe, pärast saime juurde. Kolisin vahepeal isegi raamatukoguga 
vanaisa suvemajja, remondi ajaks – nii töötas raamatukogu ka 
remondi ajal ja laenutasin raamatuid oma suvekodust,” rääkis 
Lea Saaremäe.

Aktiivsed inimesed abis
Praegu asub Võõpsu Raamatukogu Räpina mnt 24, kus on 

avatud ka internetipunkt. Maja on kahekorruseline, üleval korru-
sel korraldatakse kirjandusõhtuid igal kuul vaheldumisi lastele ja 
täiskasvanutele. Raamatukogu aktiiv – Virve Narusk, Elvi Nael, 
Vilja Kallaste, Ingrid Akmenskiene ja  Alge Dolgova aitavad korral-
damise juures, näiteks võileibu teha jne. Elu raamatukogu juures 
käib. Rahvas ka on aktiivne. Laenutavad retseptiraamatuid, siis 
toovad mõne koogi kirjandusõhtule. Näiteks Miroljubov Veera on 
aktiivne külastaja ja lööb kaasa. 

Hoone hakkab raamatutele väikeseks jääma, päris keeruline 
on liigelda tihedalt täis raamaturiiulite vahel ja väliskirjandus ei 
mahugi enam riiulitesse, osa on koguni riiulite peal. Kogus sisal-

dub üle 18 tuhande eksemplari. Mõelda vaid, et enne seda asus 
raamatukogu veelgi väiksemas hoones!

Lea Saaremäe, kuidas on lugejad ajas muutunud?
Kui varem olid raamatukogu külastajad ainult raamatute 

sõbrad ja neid oli rohkem kuna muud tegevust eriti ei olnud, siis 
taasiseseisvumise järel kasvas huvi arvutite vastu. Seda sai õppi-
da kas koolis või raamatukogus – ka täiskasvanud elanikkond sai 
arvuti algõppe raamatukogus. Raamatukogu on ka kohtumispaik 
– siia tullakse, et sõpradega vestelda, wifit kasutada või üritustel 
osaleda. Kõige tähtsam on õpilastele kohustuslike raamatute 
laenutamine ja lugemine. Tähtsaimad raamatud siin on muidugi 
teatmeteosed, mida saab kasutada vaid kohapeal. Viisküm-
mend aastat tagasi loeti rohkem Stalini preemiaga premeeritud 
raamatuid ja romaane. Nüüd aga sõltub lugejatest – kes tahab 
väliskirjandust, kes eelistab eesti kirjanike teoseid. Teised jälle ee-
listavad venekeelset väliskirjandust või vene kirjanike raamatuid. 
Väga populaarsed on praegu Erik Tohvri ja Enn Vaino raamatud.

Raamatukogu on õhtul kaheksani lahti, kas jääbki aega 
ka millegi muuga tegeleda?

Minu meelistegevus noorena oli isetegevusest osavõtt rahva-
maja juures. Võtsin osa näite- ja tantsuringist, laulsin ansamblis. 
Mind huvitas ka fotograafia, tõmbasin käima fotoringi. Hiljem 
laulsin Räpina kultuurimaja naiskooris, võtsime mitmel korral osa 
ka Tallinna üldlaulupeost.

Suvel huvitab mind aiatöö, muru niitmine ja töö köögivilja-
aias. Noorena huvitusin käsitööst. Kui abiellusin 1971. aastal 
Jaan Saaremäega ja kaks aastat hiljem sündis poeg Kalmer, jäi 
käsitöö tagaplaanile – enam polnud aega sellega tegeleda. Tuli 
raamatukogu töö kõrvalt kasvatada poega, hiljem juba pojapoega 
Martin-Silverit.

Pikemat aega tegelen kodu-uurimisega. 2005. aastal ilmus 
minu kirjutis „Lehekülgi Võõpsu raamatukogu ajaloost“.

Mis on teie lemmiklektüür?
Minu lemmikraamatud on luulekogud, aga ka ilukirjandus, 

mida on vaja kirjandusõhtute või teemaõhtute ettevalmistami-
seks lugeda.

Loen ka lasteraamatuid, et teha valikuid. Lugejatele soovita-
miseks tutvun kirjandusega raamatuid tellides. Uusi raamatuid 
tellin iga nädal arvuti teel, loen raamatute kokkuvõtteid.

Kui palju tänapäeval väikeses raamatukogus raamatuid 
üldse laenutatakse?

Kojulaenutuste arv möödunud aastal oli 8214. raamatukogu 
külastusi oli 4484. Ilukirjandust laenutati 2470 raamatut, ajalehti 
ja ajakirju 4367. Ajakirjad on üldse väga populaarsed. Venekeelne 
lugejaskond loeb peamiselt ajakirju Jana, Liza ja Zdorovje. Eesti 
lugejate seas on populaarsed Maakodu, Elukiri, Kroonika ja Nais-
teleht. Väga palju laenutatakse ka käsitööajakirju. Ka kokaraa-
matud on populaarsed ja mõnikord on toodud kirjandusõhtutele 
kokaraamatu uue retsepti järgi küpsetatud kook. Lapsed loevad 
koomikseid ja raamatustest eelistavad nad uuemat kirjandust. 

Lea Saaremäega vestles 

Vaike Tammes

Lea Saaremäe oma tööpostil.                                                                                                                              Foto: Vaike Tammes

võimas muusikaelamus  
eesti noortelt

15. jaanuaril toimus Räpinas kaunis muusikasündmus. 
Reedel kogunes aianduskooli saali ENPO ehk lahtiseletatult 
Eesti Noorte Puhkpilliorkester oma järjekordset laagrit pidama. 
Kolm päeva tööd ja võiks öelda, et tulemus oli näha ja kuulda 
pühapäeva pärastlõunakontserdil. Rahvast oli kogunenud head 
orkestrimuusikat kuulama viiekümne ringis. Publiku seas oli 
Räpina puhkpilliorkestri liikmeid, lapsevanemaid, kultuuriinimesi. 

Orkestrit juhatavad Sirly Illak-Oluvere ja meile teada-tuntud 
Riivo Jõgi. Tore oli vaadata, et nn defitsiitsemates pillirühmades 
oli mitmepealine mängijaskond, mis annab lootust, et noorte huvi 
puhkpillimuusika vastu pole raugemas.

Esitatav kava oli vaheldusrikas ja kaugeltki mitte lihtsakoeline. 
Avapalana kõlas Oliver Waespi Kaledoonia, mis koosnes kolmest 
osast. Teos oli keeruline, kuid orkester sai dirigent Sirly käe all 
sellega hästi hakkama. Muuseas, Kaledooniaks kutsusid vanad 
roomlased Šotimaad.

Järgmisena astus dirigendipulti Riivo Jõgi ning kõlas majes-
teetlik ning hoogne Johan Halvorseni “Bojaaride marss”.

Tõeliselt nostalgiliselt ning veidi nõukaaegselt kõlas Dmitri 
Šostakovitši Valss nr 2. Kreeka tuntud filosoofi järgi oli Jacob de 
Haan nimetanud järgmise pala – “Diogenes”. 

Kontserdikavasse tõi vaheldust orkestri viieliikmeline brassi-
koosseis. Puhtad ja säravad trompetihelid tegid eriti kadedaks, 
sest tahaks sellist trompetikõla rohkem muusikakooli seinte 
vahele.

Bigbandilik Josef Zavinuli Linnumaa pani publiku kergelt jalga 
kaasa koputama. Väga vaimukas oli Leroy Andersoni Liivapaberi 
ballett, kus kolm noormeest (nende seas ka meie Reno Kokmann) 
tekitasid oma liivapaberi lihvimisseadmetega loole huvitavalt 
sahiseva rütmi. Noormehed end tagasi ei hoidnud ning said 
hakkama korralika showga.

Kontserdi ametlikult viimaseks looks oli Ameerika ühe maag-
lilise paiga auks nimetatud Frank Ticheli Shenandoah Sirly juhen-
damisel.  Lisapalaks oli kõigile tuntud Johann Strausi Radetzky 
marss, mida esitatakse väga tihti ka Viini uusaastakontserdil. 
Seda “maiuspala” juhatas temperamentselt Riivo Jõgi, kes pani 
kogu publiku juhatamise järgi kord vaikselt, kord valjult kaasa 
plaksutama.

Ja oligi kontsert läbi. Kõik, kellega pärast kontserti vestlesin, 
avaldasid orkestrile ja selle suurepärastele dirigentidele tunnus-
tust. Räpina Muusikakool tänas dirigente ning viit praegust või 
endist õpilast (Kadi Kaldmäe – flööt; Kert Kask – klarnet; Reno 
Kokmann – löökpillid; Aksel Vürst – klarnet), kes vabariiklikus 
orkestris mängivad, kommikarpidega. Publiku seas viibis veel 
Jakob Täht (metsasarv), kes trauma tõttu sel korral pidi pealt-
vaatamisega leppima, kuid ka tema pälvis avansina kingituse.

Suvel seisab orkestril ees kontsertreis Šveitsi ning tulemas on 
ka noorte laulu- ja tantsupidu, sestap tuleb eriti hoolsalt harjutada 
ning palju kontserte anda. Soovin Räpina Muusikakooli poolt 
noortele orkestrantidele ning andekatele dirigentidele palju edu 
ning muusikalisi kordaminekuid!

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Räpina tublid noored Kadi 
Kaldmäe ja taamal löökpillide 
taga Reno Kokmann.

Räpina tublid noored Kert 
Kask ja Aksel Vürst.

Fotod: Marika Klimberg-Hyötyläinen

ENPO kontsert oli väga meeleolukas.
Foto: Vaike Tammes 

tagasiside ukrainasse saadetud 
humanitaarabi kohta

Kulikovka rajooni elanikele humanitaarabi tulemused

Abi saavate 
perekondade arvKategooria kodanike 

67Іnvaliidid
13Kasupered, orvud

45Ida-Ukrainas sõjategevuses osalevate 
pered

121Suurpered
46Üksikemad

245Vähekindlustatud pered

7Ida-Ukrainast saabunud sõjapõgenike 
pered

544 peretKokku
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veebruarikuu rahvaleht ilmub 22.02
kaastöid ootame 10. veebruariks.

 toimetaja vastuvõtt  
neljapäeviti 10–14.

ilmavaatluspunktil on oma tähtis otstarve Meenutusi kohtumisest 
rahvakirjanikuga  
oskar luts – 130

Kes on kes?
Tulin parasjagu Tiigi saunast, kui riietusruumi sisenes vana-

mehenäss. Riidehoidjaks oli meie küla endine kaupmees, kes oli 
Räpina lähistel omandanud talu. Kulakuks tegemise kartusel oli 
ta õigel ajal saanud taluvara likvideerida ja linna kolida. Uut sau-
nalist vastu võttes oli riidehoidja väga lahke ja isegi truualamlik: 

„Härra Luts, mida teile? Kas õlut või midagi muud?“
„Pärast!“ rehmas tulija käega tahapoole. 
Olin ju seda saunatulijat küll ja küll kohanud. Emakeele luge-

mikus oli tema pilt hoopis teistsugune. Meil oli kirjanikuga Tartus 
ühine rada üle Tiigi tänavavaremete Toomemäe kaudu alla linna. 

Mäletan, et kooli kirjandusring oli organiseerinud kohtumise 
kirjanik Lutsuga, kuid see langes laupäevasele päevale, mitmel 
oli tarvis maale sõita toiduvarusid täiendama. Oli väga kahju! 
Hiljem kuulsin, et kirjanik ei ilmunudki kohale.

Kui tulin 1947. aastal oma esimeselt üldlaulupeolt, sattusin 
Tartus haavakliinikusse. Haiglas pandi mind magama ja eemaldati 
suure varba küüs. Palatikaaslaseks oli mul keskealine mees, kes 
jagas koolipõlves kuuldud mälestusi rahvakirjanikust:

„Tulles kohvikust, kus kunstirahvas vestlemas käis, tuli Luts 
välja, seisatas kellatorni all, tegi palitunööbid lahti, seejärel ka 
pintsakunööbid, võttis vestitaskust uuri ja võrdles kellasid. Kellad 
näitasid tavaliselt keskpäeva. Tema järgi võis alati õiget aega 
määrata. 

Kord juhtus nii, et kohvikusse minnes istusid lauas juba kirja- 
nikud Gailit ja Visnapuu, kes kutsusid Lutsu enda lauda. Õnn 
missugune – polnud tarvis oma kukrut kergendada!

Pikapeale võttis vestlus teravamad toonid, Lutsu hakati lausa 
pilkama. Kirjanik palus rahu ja lubas jutustada tõestisündinud loo, 
mis temaga juhtus. 

„Noh, lase tulla, kuulame!”
Luts rääkis: „Ühel õhtal jäin kojutulemisega hilja peale. Teate 

küll, et elan seal kalmistu taga.“ 
„Teame!“
„Jõudsin üle sadamaraudtee, et tõusta Võru tänavale, kui 

kuulen mingit hõikumist. Isegi oma nime kuulsin: „Oskar Luts, 
tule siia!“ Seisatasin kalmistuväraval. „Oskar Luts, ole hea mees 
ja tule siia! Oskar, aita mind!“ Sellist familiaarsust küll ei oleks 
oodanud. Liikusin hääle suunas väikese kabeli taha ja mis ma 
näen – ees lahtine haud, haua põhjas lahtine kirst ja seal lamamas 
selili alasti mees. Ta palus end ümber keerata. Minu teada kõik 
surnud lamavadki ju nii. „Pööra aga kummuli, siis oleks Gailitil ja 
Visnapuul parem… Igatahes lakkumise võimalused oleksid siis 
palju paremad!““ 

Peen nali – vastulöök missugune ja see läks pärale! Rusikate 
näitamine jäi hiljaks, sest Luts kadus juba ukse taha.

Matusepäeval oli ka mind määratud saatjate koosseisu, seisin 
auvalves. Vanasti tuli seista kauem. Seisin vist liiga trimmis – vae-
valt hingasin. Tundsin, et tahaks nagu ümber kukkuda. Puudutasin 
eesseisja õlga ja sain enesekindluse tagasi.

Kirst kanti õue n-ö köögi kaudu, seal oli lamedam trepp.
Liikusime rongkäigus Raekoja platsile. Seal oli rahvast murdu 

– minu juurde tuli noor naisõpetaja, kes ütles, et mul ei tarvitse 
enam edasi minna, tema võtab kohustused endale. Rõõmuga 
ulatasin pärja tema kätte.

Hüvasti rahvakirjanik!

Janhard Kaldoja

Räpina ilmavaatluspunkti ilmavaatleja Eda Virro on murelik. 
Räpina ilmavaatluspunkt on aeg-ajalt langenud vandaalitsemise 
ohvriks. Räpina ilmavaatluspunkt on bussijaama taga, turukioskite 
lähedal. Sellega on varemgi ebameeldivusi ette tulnud – näiteks 
on sademete asemel sademete kogumise nõust leitud inimeste 
väljaheiteid. Pikka aega pole siiski niisugusi rõvedusi tehtud, 
tõdes Eda Virro. 

Kuid siis ühel päeval, kui oli vaja minna mõõtma lumevaiba 
paksust, tabas teda halb üllatus – lumevaiad olid ära murtud. 
Tegemist pole suvaliste vaiadega, need on spetsiaalsed mõõ-
dupuud, mis maksavad palju. Eda Virro on nördinud: „Need 
ilmavaatlusriistad ei ole seal asjata, need on riikliku statistika 
huvides ja minu töö on teatud ajavahemikel mõõta sademeid ja 
näidud kirja panna.“

Eesti Keskkonnaagentuuri Hüdroloogiaosakonna Tartu re-
giooni spetsialist Ene Randpuu selgitab: „Oleme siin mereäärne 
maa ning seetõttu on ilm meil väga muutliku meelega. Et seda 
kõike talletada, selleks ongi olemas ilmateenistus, kes teeb 
järjepidevalt vaatlusi nii temperatuuride, sademete, lume jne 
kohta. Üks osa vaatlustest hõlmab aga hüdroloogilist teavet. 
Eestis on üle 50 hüdroloogilise mõõtejaama, kus mõõdetakse 
veetaset, veetemperatuuri ja vooluhulka. Lisaks tehakse ka veel 
meteovaatlusi - sademed, lumekõrgused, õhutemperatuur jne.“

Enamasti on jaamad automatiseeritud ning suur osa andmeid 
ilmuvad igatunniselt ilmateenistuse koduleheküljele (valida: sise-
veed, operatiivsed andmed, tabel).

Põlvamaal on ilmavaatlusjaamu koguni neli: Räpinas, Ahjal, 
Korelas ja Piigastes. Ka Mehikoorma järvejaam ei jää siit kaugele.

Miks siis on rajatud sellised mõõtejaamad? „Ikka selleks, et 
saada pikaajalised andmebaasid, kust on võimalik näha, mis meie 
loodusega toimub,“ on Randpuu vastus.

Vaatlusi jõgedel alustati juba eelmise sajandi algusaastatel, 
nii töötab Räpina hüdromeetriajaam 1924. aastast. Räpinas 
pakkus eelkõige huvi jõge läbiv äravool, et kasutada vee jõudu 
paberivabrikule ning elektri tootmiseks. 

Räpina ilmavaatleja Eda Virro teine ülesanne ongi Räpina 
Paberivabriku territooriumil asetsevast vaatluspunktist mõõta 

Räpina ilmavaatluspunkt on nüüd ilma lumevaiadeta.
Foto: Toomas E. Tammes

vee kiirust, taset jm ning see kõik fikseerida. Õnneks on hüdro-
meetriajaam suletud territooriumil, kuhu vandaalid ligi ei pääse. 

Räpina linna avalikul territooriumil paiknev sademete mõõtja 
aga jääb kahjuks aeg-ajalt ikka mõnele igavlejale ette. Tahaks 
loota, et teave, millisel otstarbel ilmavaatlusriistad seal on, jõuab 
ka lumevaiade lõhkujateni. Nii ehk ei teki arusaama, et tegemist 
on kasutu ja lõhkumist vääriva riistapuuga.

Hoidkem keskkonda ja hooligem loodusest.

Vaike Tammes

14. jaanuaril toimus Räpina loomemajas väga põnev vitraaži 
õpituba. Osalejaid oli kogunenud üle kümne ja enamus neist olid 
Räpina loomeinimesed. Vitraažitöö kestis umbes viis tundi väga 
keskendunud õhkkonnas. Üks osalejatest, kunstiõpetaja Mari 
Eensaar ütles, et see viis tundi möödus kui tunnike.

Usutlesin loomemaja juhatajat Leo Kütti õpitoa osas:
Kes on vitraažiõpetaja ja kuidas ta leidsid?
Klaasi töötuba viis läbi Natalia Dyakova Pihkvast. Natalia on 

Pihkva Ülikooli Kunstikateedri õppejõud. Samas ka klaasikunstnik 
ja käsitöö fanaatik!

Eelmisel aastal, Hea kodu päevade laata korraldades pöördus 
ta temale iseloomulikult vaikselt meie poole, et kas ka tema võiks 
tulla oma töid tutvustama. Loomulikult võis! Kuna tööd meeldisid 
meie maja inimestele ja eelmine klaasiõpetaja ei soovinud enam 
meiega koostööd teha, siis pöördusin tema poole, et saaks lünk 
täidetud. Natalia oli kohe nõus, kuna Pihkvas puudub tal võimalus 
ennast sellisel moel teostada. Oli vaja ainult ületada kaks takis-
tust. Õpetajal oli sügisel endal veel rinnalaps ja teda ei saanud 
koju ainult isaga jätta, aga see probleem sai ajaga ületatud. Teine 
mure oli, kuidas tasustada? Nii nagu kunsti- ja käsitööinimestele 
kohane – raha ei ole kõige tähtsam! Kui maksta ametlikult ei saa, 
siis teeb lihtsalt tegemise rõõmu eest! 

Kui palju oli õpitoas osalejaid?
Tuba oli täis, ehk üle kümne! 
Millal õpetaja jälle tuleb vitraaziõpituba tegema? Kas 

saavad lisanduda ka uued huvilised?
Õpetaja hakkab esialgu käima iga kuu ühe korra, ehk siis teeb 

4–5 tundi järjest. Kui soovijate arv suureneb, oleme natukene 
raskustes, sest lõpmatuseni ei saa juhendaja teha heategevust, 
aga siis tuleb otsida lahendus juba minul!

Kust tuleb klaas ega ta ometi Venemaalt seda kaasa too?
Materjalid enamuse hangime ikka siit, ehk kunstipoodidest, 

spetsiifilise toob kaasa.
Kas õpetaja sõidabki Eestisse vaid üheks päevaks, et 

teha seda õpituba?
Jah ja seda liinibussiga! 

Kui õpetaja on Venemaalt, siis eesti keelt ta ilmselt ei 
räägi?

Jah, kartsin, et kuidas sobib venekeelne juhendamine ja vene 
metoodika, aga esimese tunni lõpus andis hea vastuse meie 
inimene, kes ei oska vene keelt: “kas juhendaja oligi venekeel-
ne?” Kunst ja käsitöö on nagu armastus – ei tunnista aega, raha, 
keeleoskust ega riigipiire!

Kas igaüks võib tulla vitraaži õppima või on siiski tarvis 
mingisuguseid algteadmisi klaasist või kunstist?

Ei ole meist keegi osanud kohe sündides rääkida ja kõndida! 
Tuleb ainult ise tahata ja siis õpib! Juhendaja ongi seadnud üles 
tundide kava nii, et algul läbi lihtsamate võtete teooria ja edasi 
järjest keerulisemaks.

Kui õpetaja oli jõudnud peale tund tagasi koju, saatis ta meie 
inimestele FB sõnumi: Ещё раз спасибо за этот счастливый 
день в моей жизни! – Veelkord tänan teid selle õnneliku päeva 
eest minu elus!

Leo Kütiga vestles Vaike Tammes

Vitraaži õpituppa olid kogunenud Räpina loomeinimesed

Klaasitöö oli põnev ja aeg kulges märkamatult. Ees vasakul 
õpetaja Natalia Dyakova.                             Foto: Tarmo Tammes

teostaMe elektritöid 

Ühendust võtta telefonil: 520 50 16

reklaaM rahvalehes
Räpina Rahvaleht ootab kaastöid iga kuu 10. kuupäevaks!
Reklaami ja kuulutuste avaldamine Räpina Rahvalehes 
(alus: Räpina Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 267)
1. Räpina Rahvalehes avaldatavate kuulutuste ja reklaam 
 tekstide hinnad on järgmised:
1.1. Väike kuulutus (maht 8 x 4 cm): 
 eraisikule 1,60 eurot; juriidilisele isikule 6,40 eurot; 
1.2. Keskmine kuulutus (maht 8 x 8 cm): 
 eraisikule 3,20 eurot; juriidilisele isikule 12,80 eurot;
1.3. Suur kuulutus (maht 8 x 16 cm): 
 eraisikule 6,40 eurot; juriidilisele isikule 25,60 eurot;
1.4. Juriidilise isiku eriline ärikuulutus 
 (maht 17 x 17 cm) 32 eurot.
2. Räpina valla avalikes huvides avaldatavad teated ja kuu- 
 lutused, sh kolmanda sektori ja valla hallatavate asutuste  
 kuulutused avaldatakse tasuta.
3. Räpina vallas tegutsevatel ettevõtetel võimaldatakse aval- 
 dada 1 kord kvartalis tasuta reklaamtekst mahus kuni  
 8 x 16 cm.

Räpina Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampak-
kumisel järgmise valla vara:

 Kinnistu aadressil Mõisavahe tee 1, Ruusa külas, Räpina 
vallas, katastritunnus 70702:003:0135, kinnistu nr 2589838, 
pindala 5316 m² ja sihtotstarve elamumaa. Kinnistul paikneb 
amortiseerunud kahekordne puidust elumaja ehitusalase 
pinnaga 105,5 m².

Pakkumise alghind on 1600 eurot ning osavõtumaks on 10  
eurot (osavõtumaksu osavõtjatele ei tagastata) ja tagatisraha 10 %  
(160 eurot) alghinnast.

Võõrandatava varaga on võimalik tutvuda eelneval kokkulep-
pel valla haldusspetsialistiga kuni 19. veebruarini 2017 telefonil 
505 3575 või e-postil allan@rapina.ee

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on 
märgitud pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge “Mitte avada 
enne enampakkumise avamist!” ja märgusõna “Mõisavahe  
tee 1 kinnistu”. Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 
20. veebruar 2017 aastal kell 10.00 (pakkumise lõpptähtaeg) 
aadressil Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.

Osalustasu ja tagatisraha tasuda vallavalitsuse kassas või 
Räpina Vallavalitsuse kontole SEB EE041010402018691002 või 
Swedbank EE412200001120256432. Osalustasu peab olema 
laekunud hiljemalt tund enne enampakkumise avamise algust. 
Makse selgitusse märkida “Mõisavahe tee 1 tagatisraha”.

Täiendav info Räpina valla kodulehel või tel 505 3575.

räpina vallavalitsus MÜÜB
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kiirustage, kes veel pole külastanud 
plakatinäitust “kuulutus-kuulutus!”

Väikse poisina oli mul hea meel, kui isal vikat katki läks, siis 
sai sellest teha uisu. Katkine vikat tuli lüüa puuklotsi sisse, köita 
nööriga klotsiotstest kinni ümber jala ja oligi uisk valmis.

Meil sauna taga oli kolm linaleotustiiki, millele tekkis külmaga  
jää peale ja seal oli hea proovida esimest uut uisku. Eriti lõbusaks 
läks siis, kui kolisime 1953. aastal Räpinasse. Saime korteri 
Rahvamaja tänav 14 majja, mis asus jõest kiviviske kaugusel. 
Sealt see uisutamishuvi mul tärkas.

Mäletan, kui ema ostis endale läikivad kummikud, mina 
palusin need endale, kinnitasin kontsadele rauad alla, et saaks 
uisku kinnitada. Varvaste kohale tuli painutada uiskude alt traadist 
kõrvad, siis nööriga siduda mõlemad traadiotsad kokku. Kummik 
oli nii pehme, et jalale sai haiget, aga tahtmine uisutada oli suur. 
Tol ajal saapaid ei olnud. Need olid minu esimesed veneaegsed 
uisud, mis olid nii madalad, et sõites kraapisid külgedega jääd.

Sõitsime koos Lepind Reinu, Samoilov Peedu ja Taimre 
Taivoga Kanajalas, Piiri tänava lõpus.

Taimre Taivol olid juba “Nurmise” uisud, mis oli tol ajal kuulus 
uisk.

Mäletan kui Kanajalas oli luhal suur vesi, mis külmaga jäätus 
maapinnani, haugid olid tulnud luhale ja külmusid jäässe, nad olid 
nagu külmkapis. Rein tõi kodunt kirve, raius nad välja, viis koju, 
kannatas süüa küll.

Kui Kanajalal kitsaks jäi, tulime vana koolimaja poole sõitma. 
Siis olid mul juba “pantsid” – saabastega uisud – nendega sain 
juba suure hoo sisse.

Mäletan kui Udso Rein tegi esimese jääpurjeka. Võttis hoo 
sisse sõidu alguses Kodussaare alt, tuulehoog tuli nii suur, et ei 
saanud kuidagi purjekat pidama, oleks peaaegu sõitnud vastu 
kallast.

Uisutasime seal, kus oli rohkem sõitjaid, koolimaja juurest 
ronisime üle tee ja sõitsime juba ujula juures ja tehnikumi pargi 
all, teinekord ka Leevakuni, kui jää oli hea. Sageli kohtasin ui-
sutamas tolleaegseid õpetajaid Olli Kodussaart ja koorijuht Karl 
Songit, kellel oli peas huvitav ristpaeltega müts, külma oli umbes 
viis kraadi ja jää peegelsile. Selline ilm kestis vähemalt kolm 
nädalat. Sõisime ka 25-30 külmakraadiga, nii et uisud külmusid 
jalga ära, tuli kodus enne soojendada jalgu, et uisud jalast saada.
Tegime ka sellist nalja,et läksime Samoilov Unoga uiskudega 
sööma tolleaegsesse Rohelisse Konna, mis asus kiriku aia 
juures. Üle uisuvälja läks kiriku juurest tee tehnikumini, õpilased 
käisid sealt söömas Rohelises Konnas, sageli kohtasin uisutades 
Aleksander Rassadkinit (Heintalu, tuntud kui Vigala Sass), kes 
sinelihõlmade lehvides astus üle raja. Tihti tuli hoog maha võtta, 
et mitte selga sõita.

Möödunud aasta lõpus 22. detsembril avati Räpina 
loomemajas põnev näitus, mis jääb avatuks vaid jaanuari 
lõpuni. Tegemist on loomemaja programmijuht Maiu Varese 
plakatinäitusega. 

Veel vahetult enne pühi ja puhkusi-koolivaheaega avati 
loomemajas õdusas õhkkonnas Maiu Varese loomingu II näitus. 
Kogunenud oli paras seltskond kunstihuvilisi, kes ühel või teisel 
moel Maiuga juba tuttavad.

Maiu rääkis oma tööst ja loomingust: „Alustasin loomemajas 
tööd 2014. aasta novembris ja näitus on kokku pandud plakatitest, 
mille olen teinud seni loomemajas töötatud aja jooksul. Suur osa 
näitusel olevatest plakatitest on tehtud loomemaja töötubade 
kohta, aga on ka mõned teised, mis loomemajaga otseselt seotud 
ei ole, kuid on valminud samal ajaperioodil.“

Näitus on üles pandud nii, et külastaja saab saalis päripäeva 
liikudes näha ajalist kulgemist 2014. aasta lõpust 2016. aasta 
lõpuni. „Ühest küljest on see hea ajaline ülevaade loomemajas 
toimunud koolitustest aga teisalt on see ka minu enda stiili muu-
tumine ja kujunemine ajas. Ma ei tea, kui palju kõrvaltvaataja 
seda muutust ja arengut üldse märkab, sest tegelikult on kaks 
aastat küllaltki väike aeg ja kindlasti on 20 aasta pärast plakateid 
ritta seades lihtsam näha mõjutusi ja muutust stiilis,“ mõtiskles 
Maiu Vares.

„Loomemaja juhataja Leo Kütt  märkas esimesena, et kogu-
nenud oli hulk erinevaid plakateid, mis pole ainult infokandjad 
paariks nädalaks, vaid et need on väärt uuesti vaatamiseks üles 
panna. Tuhat tänu talle julgustamast kuulutusi näituseks seada! 
Nende plakatite tegemine on olnud osa minu tööst ja muidugi olen 
ma pannud nendesse tükikese oma hinge ja pisut krutskeid, aga 
mul polnud neid illustratsioone tehes alguses mõttes, et teen neid 
näituse jaoks,“ selgitas Maiu näituse tagamaid. 

Plakatid viitavad loomemajas toimuvatele üritustele
Mida rohkem inimesi mingit kindlat plakatit märkab, seda 

suurem hulk inimesi saab otsustada, kas plakatitel kuulutatud 
koolitus on ka temale osalemiseks piisavalt huvitav. Maiul on 
hea meel, kui on saanud tagasisidet, et loomemajal on ägedad 
kuulutused. “See on mulle andnud palju sisemist rahu ja teadmist, 
et järelikult teen midagi õigesti ja plakateid on märgatud,“ rääkis 
Maiu ja viitas, et kõige rohkem tähelepanu ja elevust on tekitanud 
2016. aasta septembris tehtud rebastega plakatid. 

Eks need rebased meelitasid mindki näituse avamisele 
kohale, sest varem ei osanud ma oma tähelepanu plakatitele 
nii palju pöörata. Kui aga hakkasid ilmuma rebastega plakatid, 
tekkis huvi, kes on see, kes neid väljendusrikkaid ja üliarmsaid 
rebaseid joonistab. 

kaurimäe tuubirada avatakse taas
Eelmisel talvel populaarseks osutunud Kaurimäe snowtube 

radadel on neil päevil lumemöldritel kibe töö käimas. Kelguta-
miseks on lund juba piisavalt. Artikli trükkimineku hetkel kehtiva 
ilmaprognoosi kohaselt loodame rajad avada 21. jaanuaril. Lu-
merõngaid laenutatakse kolmapäevast reedeni kell 14:00–20:00 
ja nädalavahetusel 10:00–20:00. Ettetellimisel on gruppidel 
võimalik atraktsiooni kasutada ka väljaspool avamisaegu. Vaba 
rada ootab kelgutajaid igapäevaselt ning on valgustatud kella 
kaheksani õhtul.

Soovitame tuubisõitja meelespea ja radade hetkeolukorraga  
tutvuda juba enne mäe külastust aadressil www.kaurimae.ee. 
Alla kümne aasta vanuste lastel palume mäele kaasa võtta 
täiskasvanud vastutaja.

Kuidas toodetakse kunstlund?
Lihtsustatuna koosneb lumekahur pihustitest, õhukompresso-

rist ja propellerist turbiini sees. Vesi paisatakse läbi pihustite õhku 
ning kompresseeritud õhk lõhub pihustitest tuleva vee väikesteks 
osakesteks. Propelleri abiga puhutakse veeosakesed kuni 35 (50) 
meetri kaugusele. Õhus veeosakesed külmuvad ning langevad 
lumena maha. Vastavalt temperatuurile ja õhuniiskusele tuleb 
reguleerida vee hulka, mis õhku paisates jõuab ära külmuda. 
Lume tootmine turbiinkahuriga on võimalik, kui temperatuur on 
vähemalt –5°C, väga hea lumetootmise ilm hakkab alla –10°C 
puhul. Mõnedes suusakuurortides välismaal lisatakse veele ka 
valkusid, mis panevad vee kiiremini ja kõrgematel temperatuuridel 
külmuma. Eestis lisaaineid ei kasutata ning Räpina kunstlumi on 
valminud vaid Võhandu jõest tulevast veest.

Martin Tuul, 
SA Räpina Sadamad ja Puhkealad juhataja

Tuubisõitja meelespea ja radade hetkeolukorraga saab 
tutvuda www.kaurimae.ee                                Foto: Maiu Vares

Maiu Vares tutvustamas oma loomingut.   Foto: Vaike Tammes
„Esimene rebastega tehtud kujundus oli tegelikult hoopis 

2015. aasta jõulukaart, kus ma mõtlesin, et kuuski ja põhjapõtru 
ja punakuubesid on pühadeajal nagunii nii palju, et kõik tundub 
liiga ühesugune. Tahtsin teha midagi teistsugust. Siis jäi kuidagi 
see rebasepisik mulle külge ja sügisel ajasin selle rebasepisiku 
oma plakatitega kogemata mööda inimesi laiali,“ naerab Maiu.

Kunstnikuna on see Maiu Varese teine näitus. Seekordsel 
näitusel on esindatud ka digitehnikakunst. „Teen veel maale ja 
pisut kõiksugu muid kunstitehnikaid ning valin oma meetme ja ma-
terjali alati konkreetsest ülesandest lähtuvalt. Kunst või disain ei 
ole mulle lõppeesmärk või töö, vaid vahend minu või kellegi teise 
eesmärgi täitmiseks. Mind inspireerib mingi konkreetne olukord, 
mis on vaja lahendada. Üsna palju oma töödest olen tellijatele 
ära andnud ja unustanud omale fotosid teha. Digikunstil on see 
hea omadus, et need failid jäävad vähemalt alles ja püüan järjest 
rohkem meeles pidada, et oma tehtud asju ka internetis üles 
riputada,“ ütles Maiu. Facebookis saab tema töid näha otsides 
sõna “Maivart”, mis on lühendatud tuletis “Maiu Vares Art”-ist.

Selle näituse külastamiseks peale plakativaatamise on veel 
üks lisaboonus – külastajad saavad valida lemmikplakati ja täita 
oma nimega sedeli. „Jaanuari lõpus võtame näituse maha ja 
loosime tasuta töötoas osalemise ühele täiskasvanule ja ühele 
lapsele. Meelepärase loomemaja töötoa saavad võitjad ise vali-
da. Ja muidugi saab kõiki näituse plakateid omale mälestuseks 
küsida, kas koos tekstiga või ainult illustratsioonina,“ selgitas 
kunstnik Maiu Vares.

Vaike Tammes

Uisutamine minu jaoks oli nagu “haigus”, ehk sõltuvus – annad 
sõrme, võtab käe.

Hiljem ostsin omale Petserist kiiruisud, mis maksid tollal 1 
rubla ja 80 kopikat. Sõber Nagelmani käest sain jalgpallisaapad, 
võtsin korgid alt ja panin uisud alla. Oli alles minek! Proovisin ka 
Ülo Zirnaski kiiruiske. Natuke oli minu abi, kui rajooni koolinoorte 
võistlusel tuli pronksile Maks Madis – treenisin teda selle võistluse 
jaoks. Võtsime eeskuju Jõudi sportlastelt, keda treenis kuulus 
treener Herbert Rand, kui nende treeninglaager siin tegutses. 
Nägin ka, kuidas treenis tugev Jõudi sportlane Volli Keerov, temalt 
sain oskusi sõitmiseks.

Nädalavahetustel oli uisuväli tehnikumi all valgustatud ja 
muusikaga ning igas vanuses uisutajaid paksult täis.Toimusid 
erinevad võistlused ja sõideti öösel kella 2–3-ni. Olid ajad!

Olen sõitnud kokku 59 aastat, rohkem reuma ei lasknud, 
proovisin veel mõned aastad tagasi sõita rulluiskudel, aga nüüd 
sõidan hoopis rulaatoriga! Proovisin sõita ka Tartu Lõunakeskuse 
uisuväljal ja Tartu Lauluväljakul koos lastelastega, kui jalad veel 
kandsid.

Nägin dokumentaalfilmi Hollandi vanuritest, kes tulevad 
kanalite äärde, katsuvad jalaga kas jää kannab, uisutavad käest 
kinni - ise üle 80-aasta vanad ja rõõmustavad nagu lapsed. See 
on uisupisik, mis neis ikka veel pesitseb. Kui jää tekib jõele, tuleb 
nagu värin sisse, tahaks ka minna ja sõita, nagu vanasti - kiiruisud 
on veel alles, aga tervis ei luba!

Miks küll tänapäeva noored ei hooli uisutamisest ja suusata-
misest, selle asemel istuvad arvutite taga? Kahju!

Kalju-Johannes Kullerkupp                       

Minu leMMikspordiala – uisutaMine

Armsad vanad uisud.                                            Foto erakogust 

on jäänud vaid mälestused…
Eelmise aasta lõpp ja uue algus on pannud meid sageli 

mälestustes elama. 
Toonela teele on lahkunud mitmed meile kallid inimesed. Ka 

kirikuõpetaja Urmas Nagel on sellel kuul matnud juba 11 inimest.
Eelkõige tahan meenutada meie kooliaegseid õpetajaid Aino 

Mäharit ja Vello Sillastet, aga ka endist kolleegi aianduskoolist 
Astra Kukke.

Seoses õpetaja Ainoga meenub tema range olek õppealaju-
hatajana, aga südames oli ta soe inimene. Kui minu noorem vend 
tahtis keskkoolist ära minna traktoristiks õppima, tuli õp Aino lausa 
meile koju seda otsust muutma ja suuresti tänu temale läks vend 
TPI-sse peenmehaanikuks õppima ja töötas ta Pöögelmanis ja 
Kirovis insenerina. Tänud talle.

Aastaid tagasi esitas vald õpetaja Vello Sillaste „Imelise va-
naisa“ konkursile seoses tütretütrega. Tore oli sõit valla bussiga 
pealinna koos sotsiaalnõunik Katrini ja Vello kolleegide Virve ning 
Ottoga. Ühel fotol on õp Vello koos pr Evelin Ilvese ja pr Maret 
Maripuuga. Seal sai ka pealinn üle vaadatud.

Kolmas õpetaja, ka matemaatik, oli Astra Kukk, kes õpetas 
aianduskoolis ka minu õpilasi ja tegi seda tööd diferentseeritult, 
millest tol ajal palju ei teatud. Nimelt tulid kutsekooli ka nõrgemad 
õpilased, just reaalainetes, ja nii aidati neid rea peale.

Siinkohal meenub veel Aksel Mähar, kes aastaid tagasi minu 
sugulase peol kolhoosis mängis kepphobusega, kuid tuli alati liiga 
vara mängu. Veel meenutan hea sõnaga ka õp Elga Sillastet.

Ka minu kahte sugulast mälestan, Leilit ja Valvet. Veel tundsin 
ma pr Kaldmäed ja naabri Vovat.

Te olete alati meie meeltes ja mõtetes. Sageli ei saa maha-
jäänud suurest leinast üle, siis on see neile välja raske.

Novembris võis lehest lugeda 14 surnust ja ainult ühe lapse 
sünnist. Ka minu pere neljast ammusest lahkunust suri kolm just 
novembris, lisaks ka kaks sugulast. Eks see aeg ongi looduse 
hääbumise ja hingede lahkumise aeg.

Vanade ja haigete puhul oleks surm nagu loomulik elu osa, 
kuid ikka tuleb see teade ootamatult. Väga kahju on neist kõigist, 
eriti kui ära lähevad mehed ja noored.

Ja kui palju me kaotame omi ka liiklusõnnetustes, uppu-
mistes ja tulekahjudes. Suur hulk liigub ära ka nn parematele 
jahimaadele.

Kuid rõõmsama lõpuga loo tarbeks imestan ma ühte 92-aas-
tast prouat, kes on voodis ja kurdab suurt väsimust. Kui tegin juttu 
vitamiinidest, ütles ta neist resoluutselt ära. Et kui pole eluaeg 
rohtusid võtnud, siis ei hakka ka enne surma neid tarbima. Ka 
kaks minu eakat tuttavat Laine ja Elle ei tarvitanud rohtusid. Kui 
saaks ka ise nii, siis oleks tore küll.

„Elame veel,“ nagu ütleb „Prillitoosi“ saatejuht Reet Linna.

Su mälestuseks süütasin ma küünla
ja lilled saatsin pilvelaevaga.

Maie Vaino
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kultuurikalender jaanuaris-veeBruaris
R, 20. I 11.30 Etendus „Lamba samba“ 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
R, 20. I 19 Merekultuuriaasta lõpupidu. 
  Esinevad isetegevuskollektiivid ja külalisena 
  Zelta Rūsiņš Lätist Gulbenest. 
  Õhtut juhib Kaido Kaha, tantsumuusikat 
  ansamblilt Meremees. Pidu on kõigile tasuta! 
  Lisainfo telefonil 796 1361 või e-posti aadressil 
  marge.trumsi@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
E, 23. I 18 Eesti Kontsert esitleb: Maano Männi (viiul) ja 
  Auli Lonks (klaver). Pilet täiskasvanule 5 eurot, 
  õpilasele ja pensionärile 3 eurot. 
  Muusikakooli õpilastele on kontsert tasuta.  
   Räpina Muusikakoolis
N, 26. I 13 Pensionäride Seltsi koosviibimine 
   Tuletõrjeühingu saalis
P, 29. I 16 Räpina kammerkoori ja Luuska Lauluühingu 
  ühiskontsert Räpina loomemajas
E, 30. I 19 VAT Teatri etendus „Gunn, Gunn, vana…“. 
  Pilet 14 eurot, sooduspilet 11 eurot. 
  Piletid ja lisainfo Räpina Valla Kultuurikeskuse 
  telefonil 796 1363. 
   Räpina Aianduskooli saalis
T, 31. I 14 VAT Teatri etendus „Pal-tänava poisid“. 
  Etendus kahes vaatuses kestab 2 tundi ja 
  25 minutit. Pilet 8 eurot. Lisainfo ja broneerimine 
  Räpina Valla Kultuurikeskuse 
  telefonil 796 1363. 
   Räpina Aianduskooli saalis

jaanuar 2016

ÕnnitleMe vaneMaid!

Remi Dalberg
24.11.2016 

Selena Lipp
14.12.2016

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

näitused
Maiu Varese plakatite näitus „Kuulutus-kuulutus!“ on avatud 
Räpina loomemajas jaanuari lõpuni.
Elmar Eriku puuskulptuuride näitus on Räpina loomemajas 
avatud veebruarikuus.
Näitus „Räpina Aianduskool aastatel 1924–1984 ehk näpud 
mullas, närvid korras“ on avatud Sillapää lossi saalis.
Näitus „Oskar Tuvik 80“ on avatud Räpina Raamatukogus ja 
haldushoone I korrusel märtsi lõpuni.
Näitus „Peipsitaguste eestlaste-sõjapõgenike vastuvõtmine 
Võõpsus, sügis 1943“ Võõpsu pritsikuuris, eelneval kokku- 
leppel telefonil 5207811.

P, 5 II 10 PEREPÄEV II. Lahe, lustakas pühapäev, 
  Mängud, Näomaalingud, punutud soengud,
  meisterdamine jms, Snäkiapaus. 
  Korraldavad Räpina Avatud Noortekeskuse 
  noored. Tegevuste elluviimist rahastatakse 
  Briti Nõukogu poolt projektifondist 
  “PickUp- Briti Eri”. Info 56218491 või e-post: 
  enepikner@gmail.com 
   Ruusa Kultuurimajas
E, 6. II 17 Räpina Muusikakooli õpilaskontsert 
   Räpina Muusikakoolis
R, 10. II 18 14. maakondlik sõbrapäevapidu: 
  Tanel Padar and The Sun live. Külalisesinejad 
  ja üllatused! Pilet 15 eurot. 
   Räpina Aianduskooli saalis
P, 12. II 13 Pensionäride Seltsi koosviibimine  
   Tuletõrjeühingu saalis
N, 16. II 17 Räpina Muusikakooli õpilaskontsert 
   Räpina Muusikakoolis
K, 22. II 19 Märka ja tunnusta 2016 
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 23. II 18 Teemaõhtu „Eesti Vabariik 99“ 
   Võõpsu Raamatukogus
R, 24. II 11 Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud  
  mälestusjumalateenistus
   Räpina Miikaeli kirikus
R, 24. II 12 Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud  
  mälestushetk Ausamba pargis

Meie hulgast on lahkunud
Südame sügavaim valu
vaikiv kui igavik on…

Erna Vent
3.12.2016

Endel Härm
14.12.2016 

Aino Mähar
28.12.2016 

Astra Kukk
28.12.2016

Hedvig-Lisette Kämbre 
31.12.2016 

MÜÜa elaMukrunt räpinas. 

suurus 1611m2. 

hind kokkuleppel ja otse omanikult. 

kontakt: 5564 7370.

Räpina vallavalitsuse majas anda rendile kaks ruumi 
koos. Sobib bürooks või väksemaks butiigiks.
Kaks ruumi kokku 34,5 m2.

Täiendav info
Allan Kirotar, Räpina Vallavalitsus
Haldusspetsialist
Tel: + 372 799 9505   Mob: + 372 505 3575
E-post: allan@rapina.ee


