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räpina rahvalehe MÜÜgikohad
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest  

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

Lusikapidu 2017
28. aprillil toimus vallamajas volikogu esimehe ja valla- 

vanema vastuvõtt kõige pisematele vallakodanikele ehk järje-
kordne lusikapidu. 

Kuna viimasest peost oli möödunud pea aasta, oli kutsu- 
tuid tavapärasest rohkem. Kahekümnest kutsutud lapsest tulid 
peole 15 poissi-tüdrukut koos vanematega. Mõnel lapsel oli 
kaasas ka õde-vend ja vanaema. Peolistele esinesid tublid 
laululapsed Räpina Ühisgümnaasiumist, juhendajateks Marika 
Aruküla ja Anu Silm. 

Volikogu esimees Tiit Kala ja vallavanem Kaido Palu andsid 
igale lapsele üle graveeritud hõbelusika, vahva lasteraamatu ning 
emadele lilleõie. Peo lõpus tehti traditsiooniline ühispilt ning igast 
perest ka eraldi perepilt. 

Kadri Melts-Sau,
Räpina valla lastekaitsespetsialist

Teisipäeval, 9. mail allkirjastati Poolas Suwałkis koostööleping 
Räpina valla ja Suwałki omavalitsuse vahel. Allkirja kahepoolselt 
kasulikule lepingule – mis hõlmab endas koostööd ettevõtluse, 
hariduse, kultuuri ja spordi valdkonnas – andsid Räpina vallava-
nem Kaido Palu ja Suwałki vallavanem Tadeusz Chołko. 

Eeltööd koostöölepingu sõlmimiseks on Räpina ja Suwalki 
valla haridusasutused teinud juba aasta jagu. Tugevad sidemed 
on omavahel sõlminud Räpina Ühisgümnaasiumi ja Płociczno-
Tartaki kooli õpetajad ja õpilased, kes tulevast koostööd juba 
õhinaga veavad.

Mai teisel nädalal (8.–11. mai) osalesidki Räpina Ühisgüm-
naasiumi õpilased ja õpetajad kohtumisel Suwałki valla sõprus-
kooliga Płociczno külas. Poolakad olid oma eesti sõprade jaoks 
ette valmistanud mitu päeva vältava ülipõneva tegevusi täis kava. 
Eesti ja Poola õpilased osalesid koos nii koolitundides, käisid 
ekskursioonidel kui veetsid lõbusasti aega grilliõhtutel. Viimaste 
läbiviimist ei häirinud seegi, et kõnealusel nädalal oli nii Poolas 

Vanasti ühendasid Räpinas Võhandu jõe kahte kallast ainult 
veskipaisu sillad. Uus sild valmis 1950ndate lõpus toonasel Hei-
demanni tänaval, praegu Võru maantee.  Silla kõrval Võhandu 
vasakkaldal on suur tühi maa-ala ja kuna oli tulemas Eesti lau-
lupidude 100. aastapäeva tähistamine, tegi seltsi liige Janhard 
Kaldoja, kes oli äsja valitud Räpina alevinõukogu esimeheks, 
1969. a ettepaneku rajada sinna Laulupeosalu.

Eesti Looduskaitse Seltsi Räpina osakond võttis Laulupeosalu 
rajamise enda korraldada. 57 noort kaske kaevati välja Toolamaa-
Leevaku tee servalt. Seal hakati parasjagu teed õgvendama ja 
uut teelõiku rajama. Männid võeti Rahumäe tee äärest, neid oli 
28. Peale nende istutati veel kaheksa pihlakat, kolm kuuske, 
kolm pärna ja üks lehis.

Seltsi liige Adolf Vaigla kujundas selle ala ja 5. mail 1969 kor-
raldasime talgud, osa võttis ca 50 inimest. Istutati nimelised puud, 
tikud pandi püsti ja nimi peale. Laulupeosalu skeemi vormistas 
sama aasta novembris Elhard Jõks. Vahepeal oli osa silte istu-
tatud puude kõrvalt kaduma läinud ja skeemil pole kõiki nimesid. 
Skeem on nüüd muuseumis ja seal on kirjas, et istutamas käisid 
Melly ja Paul Vahter, Eha ja Valdur Kaare, Leili ja Raivo Toom, 
Liivia ja Aksel Mälton, Janhard ja Milusiine Kaldoja, Siret ja Heiki 
Kull, Enna Maidla, Enu Mäela, Malle Mäesaar, Helju Kozer, Albert 
Kiviots, Urmas Udso, Teodor Kilk, Liidia Lae, Kadi Lelbred, Luule 
Kangro,  Olev Kiipsaar, Valve Saal, Salme Kaur, Oskar Soidla, 
Kalju Kullerkupp, Kalju Lukk, Malle Eomõis, Maire Känd ja Peeter 
Maidla. Heino Kalvik oli neli kaske istutanud juba 1960. aastal. 
Laulupeotraditsiooni 120. aastapäeva puhul istutas kammerkoor 
sinna nulu, naiskoor kuuse ja meeskoor tamme. 2004. aastal juuli 
lõpus, kui Räpinas  toimus Eesti Looduskaitse Seltsi vabariiklik 
kokkutulek, avasime mälestuskivi Laulupeosalu rajamise tähist-
miseks Adolf Vaigla istutatud lehise ees. Kivi õnnestus saada 
veskipaisu rekonstrueerimise ülejääkidest.

Laste laulu- ja tantsupäeva korraldustoimkonna poolt on tra-
ditsiooniks saanud alustada rongkäiku Laulupeosalust, istutada 
pihlakas, öelda avasõnad ja tervitused pidulistele. Varem kor-
rastasid Laulupeosalu meie seltsi liikmed, aga tänavu tehti seda 
7. aprillil talgukorras. Kaasatud olid õpilased ja isetegevuslased. 
16. aprillil algas EV100 ehk Sada aastat Eesti Vabariiki ürituste 
sari, mis meenutas Eestimaa ja Liivimaa kubermangude ühen-
damist sada aastat tagasi. Juubeliaasta avapäev kulmineerus 
Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal. Räpina piirkonna 
EV100 avaüritus toimus Laulupeosalus, kell seitse õhtul süüdati 
tuled ja algas meeleolukas pidu. Laulupeosalu võiks kujundada 
nii, et see leiaks rohkem kasutust, saaks kontserte anda ja muid 
tegevusi teha.

Enu Mäela,
Eesti Looduskaitse Seltsi Räpina osakonna esimees

Sõbralikult koostööhoos. Räpina ja Suwałki õpilased-õpetajad lepingu allkirjastamisel Suwałki vallavalitsuses.
Foto: Suwałki kohalik ajaleht

kui Eestis maikuule ebaiseloomulikult lumine ilm – seltskond ise 
oli niivõrd soe, et jahedus jättis oma mõju avaldamata. 

Õpilaste sõpruskohtumine päädis vahva sportl iku 
päevaga, kus omavahelistes võistlustes võtsid mõõtu Räpina 
Ühisgümnaasiumi ning kahe Poola kooli võistkonnad. Kolme kooli 
vahelistes võistlustes said Räpina Ühisgümnaasiumi sportlikud 
noored esikoha.

Suwałki vallavanem hr Tadeusz Chołko avaldas kirgast loo-
tust, et vaatamata lepingu sõlmimise ajal vallanud kummalistele 
talvistele ilmastikuoludele lööb koostöö Räpina ja Suwałki vahel 
õitsele. Suwałki Płociczno-Tartaki kooli õpilased ja õpetajad 
ning Suwałki valla esindajad sõidavad Räpinasse meie koostöö 
järjekordsele sõpruskohtumisele käesoleva aasta septembris.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

Laulupeosalu ärkas uuele elule

Rahvapidu Laulupeosalus 16. aprillil. 
Foto: Maarja-Lill Mahlakas
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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 taotlusi saab esitada 1. juunini
 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. jaanu-

arist 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

Piiriveere Liideri 2017. aasta  
I taotlusvoorus said tegevusgrupi 

kinnituse 24 projektitaotlust 
Piiriveere Liider kinnitas 2017. aasta I taotlusvoorus paremus-

järjestuse ettepanekuga toetada 24 projektitaotlust kogusummas 
244,3 tuh eurot arengustrateegia kõigi kolme meetme raames.

2017. aasta I taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 27. 
veebruarist 15. märtsini. Kokku hindas hindamiskomisjon sisuliselt 
ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse osas 45 projektitaotlust 
toetuse summas ligi 699,3 tuhat eurot. 

04. mail kogunes Piiriveere Liideri üldkoosolek, et vastavalt 
hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotluste paremusjärjes-
tus kinnitada. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, 
said esitatud 45 projektitaotlusest toetuse 24 taotlust kogusum-
mas 244,3 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad 
jagunesid 2017. a I taotlusvoorus rakenduskava meetmete vahel 
järgnevalt:
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: üheksa taotlust summas 

64,3 tuh eurot.
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 13 taotlust summas 148,5 

tuh eurot.
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: kaks taotlust 

summas 31,5 tuh eurot.
Toetatakse üheksa kolmanda sektori projekti, 12 ettevõtlus-

projekti ning kolm kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti. 
Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste 
paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise 
suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise 
või rahuldamata jätmise otsuse 60 - 90 tööpäeva jooksul. Järg-
mine taotlusvoor  avatakse käesoleva aasta sügisel.  

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

19. aprillil toimunud volikogu istungil võeti vastu 8 otsust.
1.  Otsusega nr 11 otsustati määrata uue moodustatava oma-

valitsusüksuse Räpina Vallavolikogu järgmise koosseisu 
liikmete arvuks kakskümmend üks (21) volikogu liiget.

2.  Otsusega nr 12 otsustati moodustada 2017. aasta koha-
liku omavalitsuse volikogu valimiseks uue moodustatava 
omavalitsusüksuse Räpina valla territooriumil üks valim-
isringkond, mille number on üks (1) ja mille piirid kattuvad 
Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla haldusterritooriumi 
piiriga. Määrata 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimistel Räpina valla valimisringkonnas nr 1 mandaatide 
arvuks kakskümmend üks (21).

3.  Otsusega nr 13 otsustati Moodustada Meeksi valla, Räpina 
valla ja Veriora valla ühinemisel moodustuva Räpina valla 
valimiskomisjon 5-liikmelisena. Nimetada valimiskomisjoni 
liikmeteks:
1. Ene Tammekun;
2. Kalle Laht;
3. Kersti Käis;
4. Viigi Oru;
5. Aina Olle.
Nimetada Räpina valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks 

järgnevalt määratud järjekorras:
6. Marge Lusbo;
2. Heli Nestra.

4. Otsusega nr 14 otsustati algatada Jaanikeste küla Kärbi 
katastriüksuse detailplaneering.

5. Otsusega nr 15 otsustati anda mittetulundusühingule Leev-
akk tähtajatatult ja tasuta kasutusse Leevaku külas, Räpina 
vallas asuva Külakeskuse (katastritunnus 70702:001:0079) 
maaüksusest mänguväljaku-külaplatsi maa-ala pindalaga 
5200 m².

6. Otsusega nr 16 otsustati taotleda Määrastu-Silla kin-
nisasja (kinnisturegistriosa nr 208538, katastritunnus 
70702:001:0742, pindala 0,6 ha, sihtotstarve maatulun-
dusmaa) koormamist isikliku kasutusõigusega Räpina valla 
kasuks ja sõlmida kinnisasja omanikuga asjaõigusleping.

7. Otsusega nr 17 otsustati taotleda Räpina valla kasuks 
Serna (kinnisturegistriosa nr 2431038, katastritunnus 
70702:001:0223, pindala 0,7 ha, sihtotstarve maatulun-
dusmaa) ja Määrastemaa-Joosepi (kinnisturegistriosa nr 
183338, katastritunnus 70702:001:0653, pindala 0,6 ha, 
sihtostarve maatulundusmaa) kinnisasja koormamist isikliku 
kasutusõigusega ja sõlmida kinnisasja omanikuga asjaõi-
gusleping.

8.  Otsusega nr 18 otsustati taotleda Leevaku Hüdroelektrijaam 
kinnisasja omanikuga asjaõiguslepingu sõlmimist (kinnis-
turegistriosa nr 274438, katastritunnus 70702:001:0791, 
pindala 1218 m², sihtotstarve tootmismaa, teeservituudi 
seadmiseks Räpina valla omandis oleva Jõeääre kinnistu 
(kinnisturegistriosa nr 2533038) kasuks. 

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

2–22.05 saab PRIAst taotleda pindalapõhiseid otsetoetu-
si, üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava pindala- ning 
loomapõhiseid toetusi. Hilinenult on võimalik taotlust esi-
tada kuni 16. juunini, kuid siis vähendatakse toetust 1% iga 
hilinetud päeva eest. 

Enne taotlusvooru algust saab e-PRIA s joonistada põlde 
ning avatud on taotluste eeltäitmine. Eeltäidetud taotlusi saab 
ära esitada alates 2. maist.

Alates 1.aprillist saab e-PRIAs joonistada poollooduslike 
koosluste alasid ning edastada Keskkonnaametile kooskõlasta-
miseks. 2. maist saab koosluste alad taotlusele ja PRIAle esitada. 

Selle aasta suuremad muudatused
Varasematel aastatel juba rakendatud toetusmeetmetele 

on lisandunud kaks üleminekutoetust (põllumajanduskultuuri 
üleminekutoetus ja heinaseemne üleminekutoetus), mida saab 
taotleda 2010 aastal määratud toetusõiguste alusel, täpsem info 
toetusõiguste kohta on PRIA kodulehel www.pria.ee. 

2017. a ei pea põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud 
rohtu kokku koguma. 

Taotlejad, kes peavad täitma rohestamise nõudeid ja kelle 
kasutuses on 2017. aastal püsirohumaa tagasirajamise kohustuse 
arvutamise aluseks olnud maad, ei tohi püsirohumaid rohkem üles 
harida ja vajadusel peavad ülesharitud püsirohumaad tagasi raja-
ma määratud hektarite ulatuses. Tagasirajatavad püsirohumaad 
tuleb taotlusel märkida maakasutustüübiga TAR. Nõude täitmata 
jätmisele järgneb rohestamise toetuse vähendamine. 

Maastikuelementidena säilitamisele kuuluvate toetusõiguslike 
kraavide pindala arvestatakse alates 2017. a koos nende serval 
ja nõlval ning serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 
m laiuselt. Metsaäärse kraavi pindala hulka arvatakse üksnes 
kraavist põllu poole jääv puittaimestik, kraavi põhi ning metsa 
poole jääv nõlv kuni servani. Kraavi põhi, põllupoolne nõlv ja serv 
peavad olema visuaalselt tuvastatavad. 

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse (PKV) puhul on 
pirnipuu minimaalne istutustihedus muudetud 270 puult 100 puule 
ha kohta. Viinapuu, kultuurmustikas, kultuurjõhvikas, ebaküdoonia 
ja aroonia ei ole enam PKV toetusõiguslikud. PKV toetusõiguslike 
kultuuride hulka on lisatud valge peakapsas, lillkapsas, spargel-
kapsas ehk brokoli, nuikapsas, lehtkapsas, brüsseli kapsas ja 
hiina kapsas. 

Pirnipuude minimaalset istutustihedust on sarnaselt PKV 
otsetoetusega muudetud ka mahetoetuse (MAH) ning keskkon-
nasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse (KSA)  toetuse puhul. 

KSA toetatavate kultuuride loetelu täieneb nelja uue kultuuriga 
- harilik sarapuu, söödav kuslapuu, kurdlehine kibuvits ja harilik 
pihlakas. Samadele kultuuridele kehtestati mahetoetuse puhul 
istutustihedused.

Ravim- ja maitsetaimede kultuuridena ei ole enam toetus-
õiguslikud harilik kurgirohi, kõrvenõges, harilik orashein, harilik 
sigur ja harilik võilill. 

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) mesilaste korje-
alade rajamise lisategevuse toetuse määr tõuseb 193 euroni 
hektari kohta aastas.

2017. aastast alates ei või võtta uut KSM, KSA, KSK, MULD, 
SORT, PLK ja MAH kohustust sellise maa kohta ega suurendada 
kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakon-
nas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail 
Balticu raudtee trassikoridori asukohaks. Trassikoridor on nähtav 
Maa-ameti kaardirakenduses.

Satelliitseire aitab niitmist tuvastada
PRIA arendab rakendusprogrammi, mille abil saab kindlaks 

teha, kas rohumaad on niidetud. PRIA võtab  kasutusele Euroopa 
Liidu Copernicus programmi satelliitide Sentinel-1 ja Sentinel-2 
pildid ja meteoroloogilised andmed. Rakenduse autoriteks on 
Eesti teadlased ja programmi loomisega  tegeleb IT-ettevõte 
CGI Eesti.

Satelliidiandmed laekuvad PRIA-le kogu Eesti territooriumi 
kohta keskmiselt üks kord nädalas. Seejärel tehakse kalkulatsioon 
biomassi muutustest iga põllu kohta. Monitooring toimub kevadest 
sügiseni ja seda tehakse nendel põldudel, mis on esitatud jooksva 
aasta pindalatoetuste taotlustel. 

2017. aasta on planeeritud rakenduse testimiseks ja koge-
muste saamiseks. Plaanime näidata testtulemusi alates juuli 
keskpaigast. PRIA veebikaardil tuleb selleks avada kiht „Niitmiste 
tuvastamine. e-PRIA-s näeb samu tulemusi teenuses „Minu 
Põllud“. 

Esialgu ei ole plaanis ainult satelliidiinfo põhjal sanktsioone 
rakendada, küll aga annab see põllumeestele infot oma tööjärjest 
ja PRIAle nõuete täitmisest. Ühesuguse info saavad nii kliendid 
kui PRIA töötajad; taotlejal on  rohkem võimalusi vajalikke töid 
õigeaegselt planeerida. Loodav rakendus muudab PRIA kontroll-
süsteemi jaoks avatumaks ja läbipaistvamaks.

Rakendusprogramm peab valmima 2018. aasta alguseks. 
Projekti toetatab EL regionaalarengu fond.

Taotluse esitamine
Toetusi tutvustavaid materjale ja taotlusvorme PRIA klienti-

dele koju ei saada. Info meetmetega seotud nõuete ja toetuste 
taotlemise kohta  avaldame kodulehel (vt rubriike Taimekasvatus, 
Loomakasvatus, Nõuetele vastavus) ja info täieneb jooksvalt, kui 
ilmuvad täiendustega määrused. Nõuded on põhjalikult selgitatud 
juhendites „Abiks taotlejale“. Infomaterjale võib küsida ka PRIA 
maakondlikest teenindusbüroodest.

PRIA soovitab toetustaotluse täita elektrooniliselt vanas e-
PRIAs https://epria.pria.ee/epria/, vt „Teenused“ menüüs alajaotus 
„Pindalatoetused“.  

Kes ei ole veel PRIA klient või kliendiandmeid on vaja muuta, 
saab need toimingud teha uue e-PRIA teenuses “Kliendi andmed”. 
Pindalatoetuste taotlemisega seotud e-teenuste kasutamiseks 
on vaja ID kaarti koos paroolidega või Mobiil ID-d, samuti saab 
siseneda pangaparoolidega Eesti.ee kaudu. 

Toetuste taotlemist e-PRIAs kergendab iga toetuseliigi juures 
leitav lisainfo, mis annab taotlejale teada tema kohustuste või 
toetusõiguste andmed. Samuti teeb süsteem esmased kontrollid 
nõuete osas. Taotlejale kuvatakse erinevaid teateid taotluses 
esinevate ebatäpsuste kohta ning tal on võimalik oma taotlust 
veel muuta. 

Teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA kliendiarvuteid 
ning paluda juhendamist büroo töötajalt. Infot võib küsida otse-
toetuste infotelefonil 7377 679.

Ka tänavu on võimalik kõigil pindalatoetuste taotlejatel pöör-
duda taotluste vastuvõtuperioodi ajal konsulentide poole e-PRIAs 
kasutamise tasuta juhendamise saamiseks. Nõuandekeskuste 
ja konsulentide kontaktid leiate aadressil http://www.pikk.ee/ . 

Kes ei esita taotlust e-PRIAs, võib selle saata digitaalselt 
allkirjastatult aadressil info@pria.ee,  viia või postitada teenin-
dusbüroosse või PRIA keskuse aadressil.

Soovitame taotluse täita juba aegsasti ning mitte jätta seda 
viimastele päevadele! 

Alates 2018. aastast on võimalik pindalatoetuseid taotleda 
ainult e-PRIA kaudu. 

PRIA teabeosakond

Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetuseid
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Looduskaitseseltsi Räpina osakond tähistas  
50. aastapäeva

Tugiisiku teenuse ja koduteenuse 
arendamine ja kättesaadavuse 

parandamine Räpina, Mikitamäe, 
Veriora, Värska, Meeksi vallas

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad 
hoolekandeteenused“ tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega 
ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele 
töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ projekt „Tugiisiku 
teenuse ja koduteenuse arendamine ja kättesaadavuse paran-
damine Räpina, Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas“  
nr 2014-2020.2.02.16-0037.

Taotleja: Räpina Vallavalitsus
Partnerid: Räpina vald 
  Värska vald
  Veriora vald
  Mikitamäe vald
  Meeksi vald

Projekti periood: 15.04.2017–14.04.2019
Projekti kogumaksumus: 197 198 eurot, s.h struktuuritoetus 

151 682,9 eurot ja taotleja omaosalus 45 515,1 eurot
Projekti sihtgrupp: koduteenust vajavad eakad ja täiskasva-

nud tööealised (18 aastased ja vanemad) erivajadusega 
inimesed

Projekti eesmärk: Koduteenuse ja tugiisiku teenuse kvaliteedi 
ühtlustamine, kättesaadavuse parandamine ja teenuse 
tõhusam korraldamine. Eesmärk on pakkuda kõigile teenust 
vajavatele eakatele ja erivajadustega inimestele kvaliteetset 
teenust ning selle kaudu kaasa aidata nende ja nende hool-
duskoormusega lähedaste tööturu osalemisesse. 

Projekti väljund: 72 teenuse saajat, kes osalevad või kelle 
lähedased osalevad tööturul.

toetuse MaksMine hoonete 
välisilMe parandaMiseks 

Nagu eelmistel aastatel, maksab Räpina vald ka käes-
oleval aastal vallelanikele rahalist toetust hoonete välisilme 
parandamiseks ehk nagu varasemalt nimetati toetust “ma-
javärvimise toetuseks”. Toetuse maksmise eesmärgiks on 
valla üldilme parandamine ning majaomanike ergutamine 
hoonete korrastamiseks. Hüvitamisele kuuluvad sellised ku-
lutused, mis on seotud hoonete välisilme parandamisega. 
Igal aastal kinnitab toetuse maksmiseks eraldatud vahendid val-
lavolikogu koos eelarve vastuvõtmisega. Toetuse suuruse ning 
piirmäära otsustab vallavalitsus sõltuvalt toetuse taotlejate arvust 
ning hoonete välisilme parandamiseks tehtud kulutuste suurusest. 

Toetust  võib taot leda hoone omanik,  ke l le  e lu -
koht rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Räpina 
vallas. Kui hoone omanikul ei ole endal võimalik aval-
dust esitada, võib seda teha ka tema volitatud esindaja. 
Toetuse taotlejal tuleb esitada koos taotlusega (taotluse blankett 
on olemas valla kodulehel www.rapina.ee või saadaval valla-
valitsuses kohapeal) kulutusi tõendavad dokumendid. Taotlusi 
toetuse saamiseks on võimalik esitada septembrikuu viimase 
kuupäevani. Taotlust tehtud kulutuste kompenseerimiseks on 
sama hoone kohta võimalik esitada üks kord viie aasta jooksul. 
Vallavalitsus moodustab komisjoni hoonete üle vaatamiseks, 
teostatud tööde hindamiseks ning ettepanekute tegemiseks 
toetuse maksmiseks või maksmisest keeldumiseks. Komisjon 
hindab taotluste vastavust teostatud töödele oktoobrikuu jooksul 
ning esitab vallavalitsusele 1. novembriks ettepanekud toetuse 
maksmise, maksmises keeldumise ning toetuse suuruse kohta.

Head vallaelanikud,  olgem julged oma elamuid korrastama 
ning esitama toetuse saamiseks taotlusi! 

Räpina Vallavalitsus

Eesti Looduskaitse Seltsi Räpina osakonna pidulik üldkoos-
olek osakonna 50. aastapäeva tähistamiseks toimus 27. aprillil 
2017 Sillapää lossis. Kohale oli tulnud arvukalt seltsi liikmeid 
ja kolm külalist: Räpina vallavanem Kaido Palu, ELKS Varstu 
osakonna esimees Silver Sild ja MTÜ Eesti Looduskaitse Selts 
juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna 
insener Jaak Jaaku.

Päevakorras oli seitse punkti. Koosoleku juhatajaks valiti 
Oskar Tuvik ja protokollijaks Kersti Murumets. Esmalt kuulasime 
osakonna esimehe Enu Mäela pikka ja sisukat aruannet. Mäela 
meenutas osakonna poole sajandi pikkuse tegevuse värvikamaid 
hetki ja aktiivsemaid liikmeid, kes on juba teispoolsuses – Rai-
mond Linnamägi, Eduard Kattai, Viive Tali, Elle Mälberg, Janhard 
Kaldoja, Aino Toomel, Adolf Vaigla, Liidia Möller ja Linda Kaldmaa.

ELKS Räpina osakond asutati 26. mail 1967, asutajaliikmeid 
oli 53, järgi on jäänud kaks: Enu Mäela ja Liivia Mälton. Hiljem 
tulid Silvia Piirilaht ja Kaja Kälissaar. 50 aasta jooksul on liikmeid 
olnud üle 400, palju oli Räpina Sovhoostehnikumi õpilasi, tuntuim 
neist on Andres Pohla. 

„Algul olime väga entusiastlikud, esimene suurem töö oli prügi 
koristamine Metsa tänava ja Raigla maantee vahelises metsas. 
Tol ajal käis see asi nii, et kaevasime auke ja matsime prügi maa 
sisse,” rääkis Mäela. Looduskaitse põhimõtted on aja jooksul 
paljuski muutunud ja meie ise ka. Enamik inimesi ei pea ennast 
enam looduse krooniks ning looduse kaitsmisel lähtutakse tasa-
kaalustatud ja säästva arengu põhimõtetest. Tähelepanuväärsed 
on looduskaitseseltsi piirkondlikud ja vabariiklikud kokkutulekud, 
mis on alati harivad ja meeleolukad. Tänavu toimub 21. mail 
Kagu-Eesti osakondade kokkutulek Läti Vabariigis Kornetis, selle 
korraldab Varstu osakond ja oodatud on Antsla, Elva, Kanepi ja 
Räpina osakondade loodusesõbrad. Vabariikliku kokkutulekud 
toimuvad tradistiooniliselt juulikuu viimasel nädalavahetusel, sellel 
aastal Lääne-Viru maakonnas Porkunis.

„Varem korraldati seltsi poolt palju ekskursioone Nõukogude 
Liidu territooriumile, tavaliselt käisime kolme bussiga. Karpaatides 
koristasime pool päeva laagriplatsi, enne kui saime telkida. Popu-
laarsed olid jalgsimatkad Eestis, grupp 60-70 inimest. Meie Liidia 
Möller tegeles lastega. Ükskord läksime jalgsi Veriorale, sõitsime 
rongiga Ilumetsa, käisime kraatrite juures. Tagasi tulime Orava 
raudteejaama ja sealt bussiga õhtul kell kaheksa tagasi. See oli 
siis tavaline. 1974. a toimus Ida-Eesti osakondade aktiivi seminar 
Niitsikul, magasime puidutsehhis magamiskottides. Vaatasime 
Rebasmäe kuuski ja ümbruskonna maastikku,” rääkis Mäela.

Vallavanem Kaido Palu avaldas rahulolu, et looduskaitseseltsi 
Räpina osakond oma rida ajab, kuigi dialoog vallaga on praktiliselt 
olematu. Iga asja saab vaadata mitmest tahust. Nõukogude aja 
lõpul sai avalikus ruumis vabalt tegutseda, nüüd on asjad teisiti. 
Juba kavandamisel tuleb dialoogi alustada, see ei puuduta ai-
nult mahavõtmist vaid ka istutamist. Dialoog on oluline, hea kui 
on kellega dialoogi pidada. Organiseerunud grupp võtab seda 
südameasjana.

ELKS Räpina osakonna esimees Enu Mäela esitas põhjaliku 
aruande.                                                          Foto: Toivo Lees

Jaak Jaakul meenus üks kohtumine 1970ndate algusest. 
Jaak oli toona väike poiss ja koos vanaemaga looduskaitseseltsi 
kokkutulekul. Seal oli üks väga kiire käiguga mees, kes igale 
poole jõudis ja vanaema ütles, et see on Enu Räpinast.  Jaak 
Jaaku tõstis oma sõnavõtus esile kolm probleemi: rahakeskne 
lähenemine, mälu kadumine ja noorte äraminek. Need on väga 
tõsised murekohad, rahvaga tuleb rohkem dialoogi pidada, aga 
rahvas on nagu Veljo Tormise kodalased, ainult ümisevad.

Valiti uus viieliikmeline juhatus ja õnnitleti juubilare. Päeva 
tähtsündmuseks kujunes tõsiasi, et looduskaitseseltsi Räpina 
osakonda on kogu aeg juhtinud väsimatu Enu Mäela, ta oli alus-
tades 34 aastat vana. Vallavanem Kaido Palu nentis, et 50 aastat 
on pikk aeg, tema nii vana ei ole. Ta andis Eesti Looduskaitse 
Seltsi Räpina osakonna esimehele Enu Mäelale üle Räpina valla 
tänukirja. Palu märkis, et Enu on nii tragi, et ronib või puu otsa, 
kui selleks võimalus anda. Enu on suure südamega, ei karda ei 
tüli ega pauke, armastus on ta pimestanud. Tänukirjal oli õnne 
valem: „Õnn on tee, mida mööda me liigume. Sihtpunktist olulisem 
on teekond, maastik ja reisiseltskond.”

Silver Sild mäletab Enu Mäelat ja Räpina osakonda alates 
1967. aastast, see algas juba Krabi koolimetskonnas, Varstu 
osakond loodi detsembris 1969. Silver on Enu käest palju õppi-
nud. Tema  nii kiiresti joosta ei jõua. Räpina on üks vabariigi ja 
Kagu-Eesti tublimaid osakondi. „Jõudu Sulle, Enu, ja pane veel 
15 aastat juurde!” õnnitles Silvers Sild.

Oskar Tuvik märkis, et looduskaitseseltsi Räpina osakond 
on Enu Mäela nägu, niisugust meest, kes sellises vanuses 
nii palju energiat omaks, pole vastu panna. Kui päevakord oli 
ammendatud, tähistasime osakonna aastapäeva kohvi, kringli 
ja vahuveniga.

Kersti Murumets,
looduskaitseseltsi liige

Juubel tuleb, juubel tuleb
teadsid noored, teadsid vanad.
Sinna aega mitu-mitu kuud
rääkisivad teadjad suud.

Käes on aasta 2017 jaanuar. Räpina Pensionäride Seltsi rahvas 
on jälle kokku saanud. Kohtumise rõõm on suur. Esinejateks on 
Räpina Ühisgümnaasiumi suuremate klasside ministaarid ja šõutant-
sijad. Haiguspuhangu tõttu oli kava lühemaks jäänud, aga ülejäänud 
annavad jällegi endast parima Marika Ääremaa juhtimisel.

Veebruaris on kohale tulnud Vana-Koiola näitlejad tükiga „Farmis 
ainult tüdrukud“. Tore etendus oli!

Märtsis on taas meie ees kaunid kantritantsijad Merit Samueliga 
eesotsas. Süda põksus nende liikumisega kaasa.

Juba ongi aprill. Et juubeliks oleks kõik terved – on seekord loeng 
„Tervisest“. Apteegi juhataja Malle Rätsep võtab üksipulgi meie nõr-
gemad kohad läbi, kuidas nende eest hoolt kanda. Kristi Lillemäe aga 
tutvustas ligemalt jalgade korrashoidu ja kutsus enda juurde ravile.

… ja käes ongi meie juubeli päev, 7. mai. Oleme kogunenud 
Räpina Aianduskooli fuajeesse, mis sumiseb kui mesilaspesa. Juba 
pakutakse šampust ja lööme pokaalid kokku seltsi juhatusega , soo-
vides vastamisi pikka iga ja kõike head! Nüüd siirdume kõik saali, kus 
ootavad meid pikad lauad, täidetud ikka kõige paremaga. Kohale on 
tulnud peale saja inimese.

Avakõne peab juhatuse esimees Malle Pošlin, kes on väga 
rahul juhatuse tegemistega ja liikmetega ning vallavalitsuse toega. 
Kõigepealt tänab ta esmest juhatuse esimeest Silvia Piirilahte, siis 
Liivia Mältonit (21), kes on olnud väga pikka aega juhatuses ja selle 
esimees hiljem. Veel tänas ta juhatuse pikaaegseid liikmeid Eha 
Rohtmaad (18), Heino Loodust (16), Maria Tirpi (13) ja Hilda Veberit 
(10), andes väga ilusti kujundatud kaantega tänukirjad ja lillekimbu. 
Tänusõnad kuulusid ka alati abivalmis Tiina Ilvesele.

Järgmisena võttis sõna vallavanem Kaido Palu, kes õnnitles seltsi 
juubeli puhul ja soovis juhatusele eesotsas Malle Pošliniga ikka jaksu 
edasijõudmiseks. Samuti peeti tänukirjade ja lillekimbuga meeles 
juhatuse pikaaegseid liikmeid.

Maakonnast oli kohal Põlva Pensionäride Liidu esimees Mati 
Olle, kes tänas juhatust väga hästi tehtud töö eest.

Nüüd said sõna juhatuse endised liikmed, kes tänasid praegust ju-
hatust: „Meie, endised juhatuse liikmed, teame, et see töö pole kergete 
killast. Seda tööd on tehtud loovalt, hoolivalt ja suure armastusega 
juba 25 aastat järjest. Selle kinnituseks on igakuuliselt kogunevate 
rõõmsate inimeste hulk ikka 70-80, vahel isegi rohkem. Jõulupeod 
on eriti rahvarohked – siis ühinevad meiega ka valla eakad. Nüüd 

on meid 180-200 ringis. Või võtta bussid, mis siirduvad reisidele või 
teatrisse – on alati rõõmsameelseid, elevil inimesi pungil täis. Ja kui 
pärast neid tegevusi tullakse su juurde, öeldes südamest silmade 
säral: „Suur aitäh tehtu eest!“ See on suurim tasu vaeva eest.

Silvia Piirilaht rääkis, kuidas üldse alustati : „Esimesele koosvii-
bimisele ilmus viisteist inimest. Nii sai see pall veerlema pandud.“ 
Tema ettepanekul mälestati leinaseisakuga manalasse lahkunud 
endisi esimehi.

Ja nüüd ootas meie täielikku tähelepanu kaunilt kaetud peolaud. 
Kõik oli tõesti maitsev! Tükk aega oli vaikus…

Kuule! Kõlab ju kutse tantsule bändilt Ojar & Einar. Nüüd oli rahvas 
seda kärme kohe kasutama. Tantsiti ikka hingestatult. No ega elavat 
muusikat tihti ole! Pikka aega mängitud ja selle saatel tantsitud, lubati 
endale puhkust. Pillimehed tõmbusid lavalt koomale ja kohe täitus 
lava rahvatantsijatest „Tantsurõõm“ Põlvast Marge juhtimisel. Küll 
nende liikumine oli nõtke ja kaunis. Vahetati isegi kostüüme. Marge 
pidas rahvaga ühe äraarvamismängugi maha rühma kohta. Oldi ikka 
kursis küll! Tantsude kava oli mitmekesine.

Pärast oli tantsukord jälle saalis oleva rahva käes. Tantsiti ikka 
täie mõnuga.

Oo-oo-ooo: juba lõigatakse lahti kaunist juubelitorti juhatuse 
liikmete poolt. Tule aga kohale ise ja lase käia! Väga maitsev oli! 
Pealekauba pakuti veel valla esindajate poolt toodud komme. Vaat see 
oli punkt imehästi organiseeritud juubelipeole! Olge te organisaatorid 
ikka terved ja hoolivad! Uute kohtumisteni!

Seltsi liige

Hilda Veber

Räpina Pensionäride Selts 25

Pensinäride Selts pidas juubelit.                      Foto: Hilda Veber

Räpinas toimus tervisepäev naistele
Kolmapäeval, 19. aprillil leidis Räpina Ühisgümnaasiumis 

aset tervisepäev kõikidele naistele. Huvilisi kogunes sportlikule 
õhtule hulgaliselt. 

Tervisepäevade korraldamine hakkab Räpinas aina enam 
tuure koguma ning võtab juba traditsiooni mõõtmed. Räpina 
terviseedendamise komisjoni ning Räpina Spordiklubi koostöös 
on viimase aasta vältel korraldatud tervisepäevi meestele, kolma-
päeval leidis esmakordselt aset naistele suunatud tervisepäev.

Loengu teemal „Toitumine ja tervis“ pidas OÜ Fitlap pea-
treener Heikki Mägi. Kasulikke teadmisi tervisliku toitumise ning 
liikumise kohta jagati külluslikult. Oma küsimustele, nii üldist kui 
ka spetsiifilist laadi, said ammendava vastuse kõik soovijad. 

Pärast teoreetiliste teadmiste ammutamist asuti praktilise 
treeningu kallale: Nike + Traning Clubi treeningut esitlesid Tartu 
Myfitnessi treener Kristi Tiimann ning EMÜ fitnessklubi treener 
Evaliis Seiler. Kõik osalejad tegid lõbusa treeningu kaasa ning 
ka skeptikuil tuli nentida, et liikumine on mõnus. 

Tervisepäeva aitasid läbi viia Räpina Spordiklubi, Räpina 
Valla Kultuurikeskus, AS Värska Vesi ja Värska Sanatoorium AS.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist



4 räpina rahvaleht mai 2017

räpina ÜhisgÜMnaasiuMi teated
31. märtsil toimus Räpina Aianduskooli saalis koorilauluõhtu, 
kus esinesid  ka Räpina Ühisgümnaasiumi mudilaskoor, poiste-
koor ja lastekoor. Õpilasi juhendasid Anu Silm, Marika Aruküla 
ja Riina Tamm.

* * * 
3. arillil  toimus algklassidele tagurpidipäev, kus õpilased võisid 
kooli tulla kõndides tagurpidi ja ka riided võisid pahupidi seljas 
olla. Ka õpetajad osalesid rõõmuga sel päeval.

* * *
4. aprillil toimus Nutispordi finaal. Meie koolist osales finaalis 
20 õpilast. 2.–3. klassi arvestuses osalenud kümnest finalistist 
oli meie koolist seitse õpilast, kellest Cordelia Liiv saavutas  
I koha, Ander Konsap II koha ja Mirtel Must III koha. 4.–5. 
klassi arvestuses saavutas Romio Tikka II koha. 8.–9. klassi 
nuputajatest sai Kirke Tammpere I koha ja Kevin Paul Talvis-
te III koha. 10.–11. klassi arvestuses saavutas Victoria Boisen  
I koha, Andres Palusalu II koha ja Oliver Kruusamägi III koha.

* * *
5. aprillil käisid 8. klasside õpilased õppeekskursioonil Tallinnas. 
Kõigepealt käidi Eesti Nuku- ja Noorsooteatris vaatamas etendust 
„Canterville´i  lossi vaim“, seejärel külastati Energia Avastuskes-
kust ning päev lõppes Atlantis H2O veepargis.

* * *
6.–7. aprillini toimusid Suure-Jaani Gümnaasiumis B. G. Forse-
liuse Seltsi hariduspäevad „Uurimine ja loomine on põnev!“, kus 
esitleti parimaid loovtöid.
Multimeedia kategoorias sai Mikk Mälberg I koha ning teda 
autasustati 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).

* * *
7. aprillil andis kodanikualgatuse „Tagasi kooli“ raames güm-
naasiumiõpilastele tunni meie kooli vilistlane Kristjan Timmusk, 
kes tutvustas õppimisvõimalusi Sisekaitseakadeemias ja SKA 
justiitskolledžis ning erinevaid ameteid vanglateenistuses.
K. Timmusk meenutas ka enda valikute tegemist gümnaasiumi 
lõpus ning edaspidist enesetäiendamist.

* * *
11. aprillil osales Räpina Ühisgümnaasiumi poistekoor XII 
noorte laulupeo „Mina jään“ teisel eelproovil Võrus. Poistega 
harjutasid laule dirigendid Hirvo Surva ja Maret Alango. Koos 
lauldi läbi kõik poistekoori liigilaulud. Seejärel esitas iga poistekoor

R. Rannapi „Õunalaulu“ ja ühe loosiga valitud laulu. Meie koor 
laulis teise lauluna O. Ehala „Vana harjutuse“.

* * *
12. aprillil külastas 6.b klass Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi. 
Tegemist oli õppereisiga ja võimalusega õppida koolikeskkonnast 
väljas. Tunni Maa ajaloost ja kõige algusest viis läbi giid. 

* * *
12. aprillil toimus koostöös Räpina muuseumiga algklasside 
õpilastele kevadpühade kombestikku tutvustav programm. 
Folkloorset programmi “Päikesemäng” oli lastele tulnud tutvus-
tama Terje Puistaja Eesti Rahvapärimuse Koolist. Koos lauldi, 
mängiti ja saadi uusi teadmisi vanarahva kombestikust. Toimus ka 
munade veeretamise võistlus, mis tekitas palju rõõmu ja elevust.

* * *
12. aprillil toimus simulatsioonimäng „Euroopa Parlament”. 
Mängus osalesid 11. klassi õpilased ning eesmärgiks oli tekitada 
õpilastes huvi ühiskonnas toimuva vastu, täiendada teadmisi Eu-
roopa Liidu ja selle toimimise kohta. Mängu juhtis MTÜ HeadEst 
asutaja, suhtlemiskoolitaja Epp Adler.

* * *
13. aprill toimus Põlva Inseneride Liidu loeng. Kümnendale 
ja üheteistkümnendale klassile rääkisid neli inseneri väga 
erinevatelt aladelt: elektriinsener, veeinsener, põllutehnikainsener 
ja lennundusinsener. Kõik neli rääkisid, kuidas nad selle alani 
jõudsid, kellena nad töötanud on ja kellena nad praegusel hetkel 
töötavad.

* * *
13. aprillil külastas meie kooli Southwestern  Advantage Eesti- 
Läti-Poola müügiorganisatsiooni juht Karel Kõiv. 12. klassi 
õpilastega arutati järgmistel teemadel: raha ning kuidas saada 
rikkaks, raha säästmine, investeerimine, koolitulemuste tähtsus, 
õige töökoha valimine.

* * *
15. aprillil toimus üleriigiline füüsikaolümpiaad. Meie koolist osa-
les Kevin Paul Talviste, kes võistles koos 9. klassi õpilastega. 

* * *
17. aprillil toimus 6. klassidele mõeldud projekti “Kaitse end ja 
aita teist” raames viimane loeng, milleks oli esmaabi.

* * *
17.–21.aprillini toimus algklassidele värvide nädal. Õpilastel 
oli vaja riietuda esmaspäeval punasesse, teisipäeval-sinisesse, 
kolmapäeval kollasesse, neljapäeval rohelisse ja reedel kirjusse 
riietusse. 

* * *
19. aprillil toimusid Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis Eesti 
II meistri- ja karikavõistlused Nuti-Mati matemaatikas.
Räpina Ühisgümnaasiumist jõudis finaali kuus tublit nuputajat, 
kes osalesid võistluses väga vapralt. 2.–3. klassi arvestuses 
saavutas Cordelia Liiv 6. koha ja Ander Konsap 7. koha. 4.–5. 
klassi arvestuses saavutas Romio Tikka 8. koha. 6.–7. klassi 
arvestuses jäi Dimitri Krot jagama 6.–8. kohta. 10.–12. klassi 
võistlejate seas sai Viktoria Boisen 13. koha.

* * *
20. aprillil käisid 5.a ja 5.b klassi õpilased Võru Kandles vaata-
mas Tartu projektiteatri Must Kast muusikalist noortelavastust 
„Jõud“.

* * *
20. aprillil toimus Kauksi Põhikoolis maakondlik saksa keele päev 
6.–7. klassile. Meie koolist osales viis 6. klassi õpilast. Saksamaa-
teemalises viktoriinis võitsid meie õpilased II ja III koha.

* * *
21.–23. aprillini käisid 9. klassi õpilane Jaanika Piho ja 11. 
klassi õpilane Brittany Tuul  Kiviõlis Noorte Meediaklubi poolt 
korraldatud multimeedialaagris, kus Tartu Ülikooli ajakirjandus- 
ja kommunikatsioonitudengid õpetasid noortele, kuidas teha 
erinevat meediat.

* * *
Üleriigilisel loodusteaduste olümpiaadil esines edukalt meie kooli 
8.a klassi õpilane Märten Kala. 

* * *
Aprilli viimasel nädalal käisid Räpina Ühisgümnaasiumi 
kuuendate klasside õpilased Räpina Aianduskoolis, kus 
õpetaja Anu Käär andis teadmisi seemnete külvamise kohta: 
millist mulda valida, kuidas seemneid külvata, mida vajavad 
seemned idanemiseks.

* * *
28. aprillil toimunud Põlvamaa jutuvestjate konkursil „Kange 
naine“ esindasid meie kooli väga edukalt 1.–3. klassi vanuserüh-
mas Marvin Poltan, 4.–5. klassi vanuserühmas Kristjan Rannaste 
ja 6.–9. klassi vanuserühmas Andry Must. Õpilasi juhendasid 
Anneli Huuse ja Maire Alver.    

Kersti Sammelselg,
Räpina ÜG õppealajuhataja

Mudilaste lauluringist
Räpina loomemajas tegutseb alates sügisest mitu uut ringi eelkooliealistele lastele – mudilaste 

lauluring, mudilaste loovring ning  noorematele kooliõpilastele – tantsuring.
Mudilaste lauluringi eesmärgiks on huvi äratamine muusika ja laulmise vastu. Ringi tööga 

alustasime oktoobris. Huvilistest saime lausa kaks rühma.  Esimeses rühmas käivad 3–4 aastased, 
teises rühmas 5-6 aastased lapsed. Mõlemad rühmad käivad loomemajas üks kord nädalas peale 
lasteaias veedetud „tööpäeva“. Esimese rühma laululastega me mängime pilli, laulame ja tantsime. 
Suurematega, lisaks eelnevatele tegevustele, kuulame klassikalist muusikat, räägime pillidest, 
heliloojatest ning joonistame muusikapalade järgi pilte.

 Loomemaja on väga hea ja mõnus koht, kus lapsed tunnevad ennast vabalt ning hästi. Selle 
maja  inimesed on väga tähelepanelikud ja abivalmid. Laste jaoks õmblesid nutikad memmed lastele 
padjad ja väga armsa ning ilusa lapiteki, millel on mõnus istuda. Loomemajja on muretsetud tehnilisi 
vahendeid, millega on hea muusikat kuulata ja laule ning ringmänge digiklaveril saata. Suur aitäh 
Leole, Maiule, Andrale ja toredatele memmedele!

27. aprillil toimus loomemajas tantsu- ja lauluringide ühiskontsert.  Kontsert algas laululaste 
ühislauluga, millega tervitati kõiki- nii lauljaid, tantsijaid, emasid-isasid, vanaemasid- vanaisasid 
ja teisi pealtvaatajaid.  Seejärel said esinemisjärje vahvad ja vaprad 3–4 aastased mudilased, 
kes näitasid, mida nad olid õppinud. Vaatamata vähesele esinemiskogemusele tundsid esinejad  
esinemisest suurt rõõmu. 

Tantsuringi õpilased ilmestasid kontserti hoogsate tantsudega. Lisaks tantsude õppimisele 
tegeletakse ringitundides veel meisterdamisega.

 5–6 aastate laste etteaste oli juba julgem. Lauldi lastest ning nende tegemistest. Preemiaks 
ootas igat esinejat präänikupakk. Kontsert lõppes ühislaulumänguga, millega võtsid kontserdilt hea 
tuju endaga kaasa nii esinejad kui ka pealtvaatajad. Suur aitäh vahvatele esinejatele, loomemaja 
töötajatele ning rohkearvulisele publikule! Loomemaja on üks väga tore koht, kus igaühe hing 
hakkab helisema.

Marika Aruküla

Räpina noorkotkad ja kodutütred  
vallutasid metsi

 Kaitseliidu Põlva maleva  noored, Räpina rühma noorkotkad ja kodutütred korraldasid rännak-
laagri, kus osalejad vanuses 8–18 aastat. Rännak oli kahepäevane ja toimus 6.–7. mail.

6. mai hommikul kogunesid kõik osalejad ja korraldajad Kaitseliidu Põlva maleva Räpina Üksik-
kompanii maja ette, kus viidi läbi varustuse kontroll, jagati osalejad kahte rühma, määrati rühmadele 
pealik ja räägiti osalejatele toimumahakkavast. Pärast seda sõideti Mooste vallas asuva Lahojärve 
juurde, kust anti start rännakule. Mõlemad meeskonnad pidid kaardi abil erinevaid marsruute läbides 
jõudma kindlaksmääratud ajaks tähistatud kontrollpunktidesse.

 Õhtul tehti kõik üheskoos lõkkel süüa, püstitati köetavad telgid ja õpiti traatsidet ning morset. 
Enne öörahu rääkis ajalooõpetaja Tarmo Tammes laagrilistele Kaitseliidu ajaloost.

 Hommikul tehti taas ühiselt süüa, pakiti asjad, pandi telgid kokku ja kaks tiimi jätkasid oma 
rännakut. Jõudes juba varem ette valmistatud köieülesande kontrollpunkti, õpetas Toomas Heering 
noortele jõe ületamist köiega ja kõik said seda ise ka proovida. Rännaku lõpp-punktis söödi koos 
lõunat ja osalejatele näidati relva kokkupanemist. Vanematel ja julgematel oli võimalus lasta.

Laagri korraldajad olid Räpina rühma noorkotkad Sten Nõmm ja Algmar Erik ning kodutütred 
Mariin Tikka ja Tairi Tolmik. Vastutaja kogu laagri eest oli Räpina noorkotkaste rühmapealik Toomas 
Heering. Suureks abiks olid ka mitmed lapsevanemad ja Räpina kodutütarde rühmavanem Sille 
Rebane.

 Laager osutus väga toredaks ja noored said palju uusi teadmisi ning kogemusi kogu eluks. 
Seltskond oli ülimalt tore ja kõik elasid 20-kilomeetrise teekonna vapralt üle. Mõne osaleja arust 
oleks võinud laager kesta tervelt kuu aega.

 Mariin Tikka,
Räpina rühma kodutütar

Lapsed tundsid esinemisest suurt rõõmu.                                                  Foto: Vaike Tammes

Köieülesande kontrollpunktis õpetas Toomas Heering noortele jõe ületamist.
Foto Sille Rebane



Metsakohvik. Hubane ja vaikne kohvik, kus pakutakse kergemaid suupisteid ja koduleiba.            
                                                                                                                (Metsa 24, Räpina)
Käsitöökohvik. Menüüs soolased ja magusad ampsud. Võimalus ka kaasa osta. 
Tel 553 4051.                                                                                      (Võhandu 10, Räpina)
Vikerkaare Heategevuslik Perekohvik. Lasteaia töötajate heategevuslik perekohvik 
kogub raha Vikerkaare õuealale loodusliku mänguväljaku rajamiseks. 
                                                                                                    (messiplatsil lasteaia telgis)
Eve Kohvik-Galerii. Kohvikus pakutakse head ja paremat. Avatud väike maalinäitus. 
                                                                                                                (Apteegi 18, Räpina)
Roosika kodukohvik. Pikk hommikusöök, loov lähenemine – gluteenita, mahetoodetest ja 
maitsvalt. Tel 5373 8374.                                                                                           (Võuküla)
Pedaja kohvik. Soolased ja magusad hõrgutavad suupisted keset noort kasemetsa. 
Tel 514 3736.                                                                                                           (Nulga küla)
Lillemäe kohvik. Maitsev supp, soolased ja magusad suupisted lilleaias. Tel 529 5994. 
                                                                                                                          (Köstrimäe küla)
Metsanuka kodukohvik. Soolased ja magusad suupisted, lisaks prii paadi- ja kanuusõit 
Võhandul. Tel 509 0763.                                                                                        (Leevaku küla)

EKSKURSIOONID
10.00–14.00 (k. a)  Pargiekskursioonid Sillapää lossi juurest algusega igal täistunnil. 
  Juhendab Helve Eesmaa.
11.00   Vana talumaja taastamise nõustamine Räpina lähistel. 
  Väljasõit Räpina keskväljakult, juhendab Ain Siska, tel 5348 1435.
11.00–13.00 (k. a) Ekskursioonid Räpina Paberivabrikus algusega igal täistunnil. 
  Juhendab Mihkel Peedimaa, müügil Räpina Paberivabriku toodang.
12.00–16.00 (k. a) Ringkäik sadamakapteniga Räpina sadamas ning Setoline 
  laevareis Lämmijärvele algusega igal täistunnil. Laevareisi pilet 
  täiskasvanule 7 eurot, (üli)õpilasele/pensionärile 6 eurot, lapsele 
  5 eurot. Väljasõit ja piletite müük Räpina sadamas.

TÖÖTOAD 
Kell 10.00–15.00

Räpina Aianduskool – Pistokste tegemine, taimede ja raamatute müük

Räpina Ühisgümnaasium – tegevused ja mängud õpilasesinduse juhendamisel

Räpina Muusikakool
10.00 klaveri õpituba
11.00 flöödi õpituba
11.30 trompeti, klarneti, saksofoni ja metsasarve õpituba
12.00 löökpillide õpituba
12.45 kitarri ja basskitarri õpituba
13.20 viiuli õpituba
14.00 soololaulu õpituba
14.20 akordioni ja lõõtspilli õpituba
Juhendavad Räpina Muusikakooli õpetajad.

AS Räpina Haigla ja OÜ Räpina Apteek – tervisenõustamine ja tervisenäitajate 
hindamine tervisetelgis

OÜ Sodalis 
10.00 loomaarsti loeng koerte toitumisest
11.00 loomaarsti loeng kasside toitumisest

Räpina loomemaja
magnetite valmistamise töötuba (juhendab Maiu Vares)
joonistustöötuba pargis (juhendab Jane Raud)
keraamika töötuba (juhendab Helemall Maask)
kangastelgedel kudumise töötuba (juhendab Eva Sala)
paeltest punutiste ja kaunistuste valmistamise töötuba (juhendab Karin Otsus)
seinakaunistuste töötuba (juhendab Mailis Kämbre)
veinide degusteerimine veinikeldris (juhendab Andra Preeden). Osalustasu 5 eurot.

MTÜ Vanaajamaja
vana maja soojustamise töötuba
kirvega palgi tahumise töötuba

Räpina Rahvakool
10.00–14.00 helkurripatsi valmistamine (juhendab Ilme Kindsiko)
10.00–14.00 Nõelaraamatu tikkimine (juhendab Malle Avarmaa)
9.00–15.00 avatud kohvik lossi fuajees

NÄITUSED
Nostalgiatelk – vanatehnikanäitus. Nõukogudeaegsete kaherattaliste kollektsiooni 
väljapanek Sillapää lossi ees.
Kaitseliidu relvanäitus. Ringsõidud Räpina linnas militaarauto kastis. Väljasõidud 
Jõe ja Aianduse tn ristmikult.
Räpina loomemaja kunstiringide näitused Räpina loomemaja näitusesaalis.
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum:
„Bernhard Kärbis rõõmustas noorte, töökate ja teotahteliste õpilaste üle“ Räpina 
Raamatukogus;
„Näpud mullas, närvid korras ehk aianduskool 1924–1984“ Sillapää lossi saalis.
Tekstiilikäsitöö eriala õpilaste tööde näitus Räpina Aianduskoolis.
Käsitööde ühisnäitus Sillapää lossis rahvakooli endises keeleklassis.

REEDE, 26. MAI
Räpina Aianduskooli avatud uste päev koolidele

09.30–10.00  Kooli ja õppimisvõimaluste tutvustus
10.00–14.00  Töötoad: maastikuehitus, aiandus, floristika, keskkonnakaitse ja   
 tekstiilkäsitöö
10.00–12.00  Taimede tundmise mäng; loodusteemaline nutimäng pargis (algus mõisa  
 peahoone ees, igal täistunnil)
10.00–14.00  Kooli- ja aiaekskursioonid 
12.00–14.00  Keskkonnakaitse erialapäev. Keskkonnainspektsioon tutvustab oma tööd
10.00–14.00  Floristika erialapäev. Stein Are Hanseni kursus (tasuline, kõik kohad 
 täitunud), koolisisene floristide võistlus Räpina Aianduskool vs 
 Luua Metsanduskool
10.00–12.00 Taimeteede õpituba. Toivo Niiberg (algus igal täistunnil)
10.00–15.00 Tekstiilikäsitöö eriala õpilaste tööde näitus

Töötubadesse registreerimine toimub fuajees olevas infolauas. 
Infotelefon: Janley Org 5400 4090.

18.00–20.00  Päikeseloojanguretk Lämmijärvel. Seto Line laev „Hilara“, 
 elav muusika ja vein. Pilet 10 eurot. Väljasõit ja piletite müük 
 Räpina sadamas.
18.00  Räpina valla haridusasutuste kevadkontsert 
 Räpina Aianduskooli saalis
20.00  Hea kodu päevade avakontsert: Nele-Liis Vaiksoo ja Uku Suviste 
 (vokaal), Olav Ehala (klahvpillid), Toivo Unt (kontrabass), 
 Villu Veski (saksofon). Pilet eelmüügis (Räpina Valla Kultuurikeskuse 
 ja Põlvamaa Turismiinfokeskuses) 7 eurot, Piletilevis 8 eurot, kohapeal 
 10 eurot. 
23.00  Hea Kodu päevade jätkupidu ansambliga Respekt klubis Võhandu

LAUPÄEV, 27. MAI
09.00–15.00 Hea kodu päevade mess-laat. Messipäeva juht Kaido Kaha.
10.00–13.00 VII Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus 2017. Räpina loomemaja 
 esisel platsil. Oma tööriistu ja –rõivaid tutvustab B&B Tools Eesti AS, kes on 
 ühtlasi võistluse suursponsor. Kaasa lööb ka tuntud kulturist Ott Kiivikas, kes 
 viib rahva seas läbi osavusmänge.
11.00–13.00 Kogu pere matkamäng. Registreerumine rajale kell 10-11 paisjärve 
 poolsaarel asuva Naiskodukaitse telgi juures.
11.00–13.00 Eesti Volga Seltsi kevadine suursõit. Võhandu tänaval Pargi ja Võru 
 maantee vahelisel lõigul peatuvad kevadise suursõidu egiidi all „Ettevaatust, 
 Auto!“ Volgad üle Eesti.
12.00–15.00  Kultuuriprogramm laadalaval:
 Põlva Mandoliiniorkester, folkgrupp „Dadzes“ Lätist Gulbenest, 
 vokaalansambel „Laura tüdrukud“  ja tantsurühm „Adastra“ Petseri 
 rajoonist ning Räpina Puhkpilliorkester.
15.00  Pingi avamine Räpina valla aukodanikule hr Ülo Zirnaskile Sillapää lossi 
 rosaariumis. Kaastegev Räpina naiskoor „Koidula“.
16.10  XIX Räpina laste laulu- ja tantsupäeva kontsert „Tuuleema“
Kell 16.10  laulu- ja tantsupäeva avamine ning rongkäigu algus Laulupeosalust. 
Kell 17.00  Räpina laste laulu- ja tantsupäeva kontsert „Tuuleema“ Tuletõrjeühingu 
 väljakul.
18.00–20.00  Päikeseloojanguretk Lämmijärvel. Setoline laev „Hilara“ koos elava 
 muusika ja veiniga. Pilet 10 eurot. Väljasõit ja piletite müük Räpina sadamas.
22.00  Hea kodu päevade lõpupidu pubis Turist. Esineb Raul Kivi. Pilet 5 eurot.

Räpina Aianduskooli avatud uste päev peredele
10.00–14.00 Töötoad: maastikuehitus, aiandus, floristika, keskkonnakaitse ja 
 tekstiilkäsitöö
10.00–12.00  Taimede tundmise mäng. Loodusteemaline nutimäng pargis. 
 Algus lossi eest igal täistunnil.
10.00–14.00  Kooli- ja aiaekskursioonid. Aiatöömasinad, autokool, õpilaskodu, 
 park ja kasvuhoone
10.00–14.00  Stein Are Hanseni kursus (tasuline, kõik kohad täitunud)
09.00–15.00  Tekstiilikäsitöö eriala õpilaste tööde näitus
10.00–14.00  Õppemajandis võimalus osta suvelilli, maitsetaimi, erinevaid 
 marjapõõsaid, viljapuid.
10.00–12.00  Taimeteede õpituba. Juhendab Toivo Niiberg. Algus igal täistunnil.

Töötubadesse registreerimine toimub fuajees olevas infolauas. 
Infotelefon: Janley Org 5400 4090.

Avatud Räpina KODUKOHVIKUD

Kell 10.00–15.00
Sireli Chilli- ja grillikohvik. Hea söök ja mõnus seltskond!                       (Sireli 4, Räpina)
Jõuluvana suvekohvik. Kauni jõevaatega kohvik linna ühe peatänava ääres. 
                                                                                                            (Võhandu 26, Räpina)
Politsei kohvik. Ainulaadne võimalus heita vabatahtlikult pilk politseimajja, osaleda 
töötubades ning lasta end kostitada temaatiliste suupistetega.     (Võõpsu mnt 16, Räpina)
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räpina rahvaleht 5mai 2017

Natuke nalja saab lasteaias iga päev, aga aprill on selleks 
muidugi eriti sobiv kuu. Ja lõbu oligi laialt. Ent aprill oli ka üle-
eestiline südamekuu, seetõttu  pöörati kõikjal Eestis  tervise-
hoidmisele rohkem tähelepanu. Nii tegid ka Räpina Vikerkaare 
lasteaia mudilased ja õpetajad.

Traditsiooniliselt, nagu iga kuu algul,  ootas Muumimamma 
kõiki lapsi  oma väärtushommikule, seekordseks väärtuseks oli 
tervis. Lapsed tegutsesid õuealal  mitmetes tegevuspunktides, 
nagu Toit, Vesi, Liikumine, Uni, Tervispüramiid ja  Õhk, saades 
erinevate tegevuste kaudu teada,  mida tuleb teha ja mida mitte, 
et tervis oleks alati hea. Lõpuks kerisid kõik rõõmsad lapsed 
kätega kokku ühe suure Rõõmurulli. 

Sipsikute rühma lapsed tegid  tervisekuul maitsva salati 
porgandist, kapsast ja apelsinist ning nimetasid selle Sipsikute 
Lõbusaks Tervisesalatiks, Lepatriinude rühma lapsed jõid tervis-
likku allikavett, mida nad ise allikalt otsimas käisid.

Kolmapäeva hommikuid alustati ühiselt saalis virgutusvõim-
lemisega. Iga kord viisid selle läbi erinevad tegelased – Lõbus 
Lepatriinu, Jänes Hipp-Hopp, Suur Sipsik ja ka Kulbiga Kokk. 
Harjutused kulbiga olid laste jaoks väga vahvad.

Ilmavaatluse raames õppisid lapsed nädala jooksul märkama 
ilmamuutusi  nii ühe päeva jooksul kui päevade kaupa. Muumid 
tegid ilmakalendri, kuhu lapsed  said ilmaandmed joonistada.  
Mõmmide rühma lapsed käisid hommikuti enne rühmatulekut 
ilmamõõtmisjaamast läbi ja andsid  andmed kohe õpetajale 
kirjapanemiseks edasi. 

Ka lihavõttepühad langesid sel aastal aprillikuusse. Liha-
võttejänes oli  munad küll Krõllide rühma hästi ära peitnud, kuid 
lapsed, nagu ikka, olid terased ja peagi olid kõik munad leitud.  
Nüüd sai mune õpetajate meisterdatud mäest alla veeretada, see 
oli lastele lõbus tegevus ja nad nautisid seda pikalt. Järgnes mu-
nade kaunistamine. Lapsed mõtlesid  välja  erinevaid meetodeid, 
kuidas oma mune kleepsudega  kaunistada. Kõigil oli võimalus 
soovida üksteisele tervist, rõõmu ja õnnelikke kevadpühi  ning  
iga laps sai kena muna endale  koju kaasagi viia.

6. aprillil esietendus  Muumide rühma lastelt teatrikuul ette-
valmistatud näidend “Nukitsamees”. Selleks tuli õppides vaeva 
näha, kuid kuna asja võeti innuga ja pingutamine toob alati edu, 
sai näidend ruttu selgeks. Hea oli taustaks kuulda   samanimelise 
filmi originaalmuusikat, mis  aitas kaasa  ehtsa teatritunde tekki-
misele. Seda toredat etendust käisid kaemas  nii terve lasteaia 
lapsed  kui näitlejate vanemad.

Õnneseente rühma lapsed, kes olid kostümeeritud erineva-
teks loomadeks, tulid püünele näidendiga “Mis see kevad on?” , 
milles kaks jänesepoega otsisid sellele küsimusele vastust  ning 
loomade abil selle ka teada said.  

Kevadet käisid otsimas ka Õnneseente  lapsed ise – kõige-
pealt  Laulupeo Salus  lindude laulu kuulamas ning  erinevate 
lindude seast tundsid lapsed kohe ära tihase siristamise. Lapsed 
käisid ka lasteaia ümbrusest kevadlilli otsimas. Leitigi -nii lumi-
kellukesi, märtsikellukesi kui  sinililli. Lasteaia kõige nooremate 
laste rühmas, Tibudes, avati vanematele näitus, et eksponeerida, 
kuidas aasta jooksul on kunsti kaudu maailma avastatud.

Muumirühma lapsed tundsid huvi, kust saaks uusi raamatuid, 
et veel huvitavamaid ja pikemaid jutte  lasta endale ka emadel-isa-
del ette lugeda.  Võetigi siis ette käik Räpina Lasteraamatukokku. 
Oh mis tore koht!  Töötajad Maire Jõks ja Evi Tiigimäe lugesid 
lastele toredaid jutte ja sai veel erinevaid mängegi mängida. Ja 
“5 sekundit”  sai ka näha! 

21. aprillil toimunud Kevadpiiga üritus oli mõeldud  tüdrukute-
le, kes sügisel koolitee jalge alla võtavad.  Koos kallite emadega 
valmistasid Mõmmide ja Muumide rühma piigad kodus omale 
kenad  kostüümid ning said nõuandeid enese tutvustamiseks. 
Kodune ettevalmistus oli sel aastal väga tugev – piigad olid 
enesekindlad ja tutvustasid ennast, oma hobisid ja meelistege-
vusi  julgelt ja selgesõnaliselt. Tublid vanemad, aitäh teile!  Koos  
käsitööhuvilise  õpetaja Tiiaga meisterdasid kevadpiigad valmis 
kenad riidetükkidest nukud, mis viidi koju emadelegi mängi-
miseks. Ei jäänud mängimata lõbusad tantsumängudki.  Pidu 
päädis  poistepoolse kutsega Kevadpiiga Kohvikusse rühmade  
omavalmistatud torti maitsma.

Väga lapsesõbralik ja huvitav oli lastele aprillikuu teater “Tun-
ded udus”, mille esitas  näitleja Ivar Lett. See oli lugu sõprusest, 
hoolivusest ja julgusest.  Lapsed said  aimu, kuidas tulla toime 
oma hirmudega. 

Öeldakse, et liikumine on tervise pant, sest liikumine on vajalik 
nii kehalise kui ka vaimse tervise püsimiseks ja seda on vaja teha  
igas vanuses. Liikumine ja sport annavad ka võimaluse suhelda 
inimestega, leida võimalusi uuteks elamusteks ja kogemusteks. 

Selle eesmärgiga osalesidki  27. aprillil  Mõmmide ja Muumide 
rühma kooliminejad  Põlvas XVI-l  Põlva maakonna koolieelikute 
spordifestivalil “Pallipidu Pihlapuu platsil”. Pallipidu algas rong-
käiguga Pihlapuu Lasteaia (end. Mammaste LA)  juurest lähe-
dalasuvale spordiväljakule, kus kõik kohalesaabunud maakonna 
koolieelikud tantsisid ühiselt tantsud “Algab päev” ja “Pallipidu”.

Pallipidu jätkus tegevustega erinevates keskustes, et lastele  
tutvustada erinevaid pallimänge, äratada huvi koostegemise ja 
spordi vastu. Lapsi olid tulnud juhendama  Korpalliklubi Räpina 
Kotkad, Põlva Käsipalliklubi Serviti, Põlva jalgpalliklubi Lootos ja 
Põlva võrkpalliklubi Volly esindajad. Lapsed õppisid keskustes 
neilt mängureegleid  ja viskeoskusi. 

Vahva oli Muumi ja Mõmmi lastele  paberpallide võistlusmäng, 
kus nad said proovile panna oma osavust, kiirust ja koostööosku-
si. Meie poistel tekkis kindel soov jalgpallitrennis osalema hakata.

Kõige enam pakkus huvi aga Lõuna -Ameerikast pärit võist-
konnamäng indiaca. See meie jaoks  uus mäng (Eestis mängi-
takse 1996.a. alates) on sarnane võrkpallimänguga, kuid suure 
palli  asemel lüüakse peopesaga  üle võrgu väikest, sulgedega 
varustatud  noole moodi löökpallikest. 

Joonistuskeskuses sai iga laps endale lõpuks just talle 
meeldiva medali ise disainida. Hästi läks kõigile peale kohapeal 
pakutud terviseampski, et kojujõudmiseni vastu pidada. Suure 
aitäh ütleme tantsud õpetanud Üllele, liikumisõpetaja Tiiale  ja  
rühmaõpetajatele  Terjele, Margitile ja Annelile.

Tervisekuu lõppes vahva Nõidade Spordipeoga. Lasteaia 
siseõue kogunenud väikeste ja suurte nõiadade juurde lendasid 
peanõiad Rumpumpel ja  Pumpumpel.  Peale pikka talve oli neil 
tervis veidi kehvaks läinud  ning  nõiad otsustasid minna tervist 
turgutama, kutsudes kaasa ka väikesed nõiakesed. Krõllid olid 
kehastunud Piksenõidadeks, Mõmmid Päikesenõidadeks, Muu-
mid Lumenõidadeks, Sipsikud ja Lepatriinud Vihmanõidadeks, 
Õnneseened Vikerkaarenõidadeks, Oravad Tuulenõidadeks. 
Kõigepealt  soojendati  vaba nõiatantsuga lihased soojaks. Edasi  
suundusid vallatud nõiad ja nõiahakatised  nõiapasuna saatel (et 
kutsuda kõiki õue sportima) rongkäigus läbi linnatänavate Räpina 
ÜG staadionile, kust  nõiaspordipesad leiti. 

 Kõigile lastele pakkus erilist elevust luuajalgpall, kus algul 
suure vaevaga luuaga pall peanõia väravasse löödi, ent väikesed 
nõiad muutusid järjest  osavamaks ning saavutasid lõpuks võidu!

Võlusupi keetmiseks tuli käbid kaugelt nõiakatlasse visata, 
see nõudis  omajagu osavust. 

Muidugi meeldisid lastele ka teatevõistlus “ Luuajooks”,  nõia-
tunneli läbimine,  näpitsatega kindel arv nõiutud  liblikate  ämbrisse 
korjamine ja teatud-tuntud  luuavisegi. Lõpuks koguneti ümber 
nõiapaja ning loeti nõiatoidu valmistamise ajal  peanõidadega 
koos  loitsu.  Selles sisaldusid  lubadus võtta iga ilmaga kaasa 
sportima  ka vanemad, õed-vennad ning koer-kasski, samuti 
lubadus süüa alati ära kokkade valmistatud maitsvad toidud. 
Varsti jagasidki peanõiad lastele nõiatoitu, mida kohe sai suhu 
pista ning  peale sai  juua rohelist nõiajooki.

Kuigi nõiakesed olid sportimisest väsinud, võeti  end siiski 
kokku ja seati suund lasteaia poole tagasi. Kus oleks parem, kui 
ikka oma armsas rühmas! Õhtul küsisid Mõmmide rühma lapsed: 
“Millal järgmine pidu tuleb?”

 Aitäh Oravarühma peanõidadele Marele ja Üllele, samuti  
Tiiale, Riinale ja Gerlile.

Ehkki aprill tegi meiega nalja ja hoidis sooja endale, oli 
tervel lasteaial vahvaid ja toredaid tegemisi nii palju, et see ei 
häirinudki kedagi.  

Viive Kanarik 
Räpina Lasteaed Vikerkaar

Tervisekuu Räpina Vikerkaares

Aialinnuvaatlejad  
aitavad teha rahvateadust

Enam kui 800 aialinnuvaatlejat on kahe kevadkuu jooksul 
kogunud juba ligi 13 000 vaatluskirjet aialindude ja -looduse 
kohta. Nad osalevad Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) rahva-
teadusprojektis Suvine aialinnupäevik, mille eesmärk on jälgida 
meie aedades pesitsevate linnuliikide leviku ja pesitsusedukuse 
muutusi ning saada uusi teadmisi aialoodusest. Kuna aialindude 
pesitsusperiood alles algab, siis kõik loodushuvilised, kelle aias 
linnud pesitsevad, on oodatud liituma!

Suvise aialinnupäeviku veebirakendusse www.eoy.ee/aed 
saab igaüks luua oma isikliku aialinnupäeviku, kuhu saab kirja 
panna kõik aias kohatud ja pesitsevad linnud ning muud juhu-
vaatlused selgroogsete, tolmeldajate ning fenoloogiliste tähele-
panekute kohta: millal hakkasid õitsema taimed ja millal ilmusid 
välja esimesed putukad. Kaardirakenduse abil saab jälgida ka 
teiste osalevate aedade tulemusi. 

Taolise rahvateadusprojekti tähtsus seisneb selles, et iga 
osaleja saab anda jõukohase panuse suuremahulise andmebaasi 
loomiseks, mille analüüsimine annab parema ülevaate kuldnoka, 
suitsupääsukese, linavästriku ja paljude teiste armastatud lindu-
de käekäigust erinevates Eesti piirkondades. See on ka ainus 
mõistlik viis, kuidas koguda andmeid aedadest, kuhu teised 
seired muidu ei ulatu. 

„Tänu aialinnuvaatlejatele oleme teada saanud, et kuigi meie 
rahvuslinnu pesitsusedukus on erinevates Eesti piirkondades 
väga erinev, on see praegu siiski märgatavalt madalam kui 1990. 
aastatel,“ kommenteeris EOÜ direktor Andres Kalamees. „Mida 
toona peeti kehvapoolseteks pesitsusnäitajateks, peame paraku 
tänapäeval pidama juba päris headeks.“ 

Tänavu on selgunud, et külma aprillikuu tõttu on aedades 
tavapärasest oluliselt vähem kohatud linavästrikku. „Sügisel 
aialinnupäeviku kokkuvõtteid tehes saamegi teada, kas see vii-
tab linavästriku ilmateadlikule käitumisele ja nad on alles poolel 
teel või tähendab see seda, et sel toredal sabaviibutajal on väga 
raske aasta,“ kommenteeris Suvise aialinnupäeviku koordinaator 
Meelis Uustal.

Põhjalikumalt saab varasemate aastate tulemustest lugeda 
Suvise aialinnupäeviku kodulehelt www.eoy.ee/aed. Suvine aia-
linnupäevik 2017 kestab 1. märtsist 8. oktoobrini. Aialinnupäeviku 
tegemisi kajastab looduskalender.ee. 

Meelis Uustal
Suvise aialinnupäeviku koordinaator

Eesti Ornitoloogiaühing

Nõidade pidu lasteaias.                                                                                                                                              Foto erakogust

“Vokaalkompassi” noorema vanusegrupi 
võidu tõi Kadi Kaldmäe!

Käesoleval aastal toimus 
esmakordselt üleriigiline solis-
tide konkurss Vokaalkompass. 
Ainukesena esindas 29.aprillil 
Räpina Muusikakooli põneva 
häälematerjali ja suure koge-
mustepagasiga noor lauljatar 
Kadi Kaldmäe. Konkursil võist-
lesid lauljad kahes vanuse- 
grupid: 15–19-aastased ja 
20–26-aastased. Finaalikont-
serdile, mis toimus Tartus ERM-i 
teatrisaalis, pääsesid solistid 
eelvooru (videovooru) alusel. 
Lauljaid hindas 3-liikmeline žürii 
koosseisus Hedi-Kai Pai, Külli-
ke Levin ja Rainer Michelson. 
Kadi võistles esimeses vanuse- 
rühmas ja saavutas tihedas 
konkurentsis (27 lauljat) I koha! 
Kadi juhendajad on Margot 
Suur ja Riivo Jõgi. Kadi võidulauluks oli Stevie Wonderi “Don’t 
you worry ‘bout a thing”. Õnnitleme Kadit selle suurepärase 
saavutuse puhul ning soovime, nagu lauljatele ikka, okas kurku! 
Suured tänusõnad kuuluvad kahtlemata fantastilistele juhenda-
jatele Margot Suurele ja Riivo Jõgile!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

Kadi Kaldmäe – konkursi 
“Vokaalkompass” noorema 

vanusegrupi võitja.
Foto erakogust

Linavästrik.                                                       Foto: Tiit Külaots
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Hirve jälgedes

Tõuse üiles
viiga vaikselt kostub
poisile väiksele
kes veel une süles
isa sosinal
nii tavatul viisil
teada annab
et ema ei ärkaks
meeste kadumist märkaks:
tõuse sõidame
mootorrattaga ühte kohta
nurmelilli korjama
on emadepäev
viiekümnendail

6.8.r4
I.H. Kogu lk33415

Kõige kallim inimene,  
see oli minu ema

Minu emakene hea, oled seal kaua maganud,
aga keegi sind ei saa äratada iialgi.
Teilgi seal on omad koorid, millest osa võtate,
meenuvad su maised viisid, mida laulsid kirkus.

Said sa laulda ju ka siis, kui ma olin väikene.
Sinu unelaulu saatel jäin ma ruttu unele.
Ema pole ammu mul,
aga tema armsad teod juhivad mind eluteel.

Pole tööd, mis tehtud sai - abiks emakene pai.
Sinust lahkuda ma ei saand, pidin su kõrval olema.
Olgu öö või olgu päev, näha sind tahtsin koguaeg.

Meenub mul su noorepõlve pilt,
kui seisad oma pere kõrval seal.
Oled nagu indiaani neiu, üks kaunis kaunimate seas.
Sul olid õlgadeni pikad juuksed,
mis sillerdasid päiksepaiste käes,
ja silmad olid nagu pruunid kohvioad,
mis kõikidele hästi meelde jäid.

Nüüd kolm ju teid seal kokku saanud on,
seal ema, isa, tütar, pühavaim.
See pühavaim ju viibki teid ka sinna,
kus algab ükskord ülestõusmispäev.

Kalju-Johannes Kullerkupp

Mälestades   
Malle Rätsepat

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas,
elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas....

Meie hulgast lahkus ootamatult Räpina 
Aianduskooli kauaaegne  õpetaja, kursuse-
juhataja, õppealajuhataja, vanemmetoodik, 
õppedirektor, direktori kt., vilistlaskogu asu-
tajaliige ja endine kolleeg Malle (Riit) Rätsep 
(14.02.1944–17.04.2017). Malle pühendas  
suurema osa oma elust  aianduskoolile, 
töötades seal 40 aastat.

1968. aastal, pärast EPA lõpetamist asus 
Malle  tööle Räpina Sovhoostehnikumi, kus 
ta hakkas õpetama taimekasvatust ja sordiaretust.  Lisaks 
õpetajaametile töötas Malle aastatel 1971-1977 Räpina ST 
õppealajuhatjana. 1991-2008 töötas Räpina Aianduskoolis 
õppedirektori ametipostil ja oli aastal 2000  mõnda aega ka 
aianduskooli direktori kt.

Meenutamist väärib ka see, et taimekasvatuse õpetajana 
koolitas Malle aastaid õpilasi  agronoomide tehnikumideva-
helisteks kutsealavõistlusteks. Aianduskooli tublid õppurid 
saavutasid kutsekoolide agronoomide mitmevõistlustel ainult 
häid kohti.

Malle on panustanud aianduskooli arengusse uute erialade 
käimalükkamisel ja õppekavade uuendamisel. Mitte vähe ei  
kulutanud ta ministeeriumide uksi.

Sajandivahetusel olid aianduskoolil tõsised majandusliku 
raskused ja valitses reaalne oht kooli sulgemiseks või liitmi-
seks Võrumaa Kutsehariduskeskusega. Riiklikult soositi ikka 
suuri kutsehariduskeskusi. See oli raske aeg. Peab tõdema, 
et Malle Rätsepal oli väga suur teene kooli kestmajäämisel, 
täites ise samaaegselt ka aianduskooli direktori kohuseid. Tal 
jätkus otsustavust ja julgust survele vastu seista ning  jätkata 
isesisva koolina, mille juurde jäid alles nii õppemajand kui 
kaugõppeosakond.

Inimesena oli Malle heasüdamlik, aus, töökas, teotahteline, 
sihikindel ja igati abivalmis. Tänu oma konkreetsusele oli ta 
selgelt arusaadav nii juhtkonnas kui töötajate hulgas. Ta tahtis 
ja suutis palju ise ära teha. Temaga koos töötades tundus kõik 
olevat omal kohal, korrektne ja perspektiiv selge. 

Kahjuks jäi saatuselöökide tahtel Mallel veel palju ellu 
viimata, aga helge mälestus temast elab meis edasi.

Räpina Ainduskooli Vilistlaskogu,
tema endiste õpilaste ja kolleegide nimel

Virge Mastik

in MeMoriaM
Malle Rätsep  

14.02.1944–17.04.2017
Ükskord, ükskord muutun mullaks, 
ükskord sõmerliivaks saan. 
Muutun kullerkupukullaks, 
kanarbikuks nõmmeraal. (Lehte Hainsalu)

Lahkunud on Räpina Aianduskooli kaua-
aegne õpetaja, õppealajuhataja ja õppedirek-
tor Malle Rätsep. Aastal 1968 asus Malle tööle 
Räpina Sovhoostehnikumi õpetajana. Aastatel 
1971 kuni 1977 töötas õppealajuhatajana, 
peale seda taas õpetajana. Aianduskooli õppe-
direktori ametikohal töötas aastast 1991 kuni 
aastani 2008. Meie koolile pühendas Malle 
nelikümmend aastat.

Meenutab kolleeg Toivo Niiberg
Tulin Räpina Aianduskooli õppedirektoriks 1981 a ja puu-

tusin Malle töö ning tegemistega kokku kuni oma lahkumiseni 
Räpinast 1991.a. Malle oli oma kooli suur patrioot ja seda igas 
mõttes. Raske oleks ette kujutada kutsekoolidevahelisi võistlusi 
ilma Malleta. Võin küll eksida, aga minu mäletamise järgi ei 
olnud vist ühtegi kutsealavõistlust, kus Räpina Aianduskooli 
agronoomide võistkond ei oleks naasnud mõne kohaga, sageli 
esikohaga. Malle õpetas maaparandust, taimekasvatust, seem-
nekasvatust ja sordiaretust. Malle oli ka taimekasvatusõpetajate 
juhtõpetaja, ehk tolle aja mõistes vanemmetoodik, saades 
sageli ka ülevabariigilist tunnustust. Kui Malle midagi ette 
võttis või tegi, tegi ta seda hingega. Oma klassi õpilaste eest 
seisis nagu emalõvi. Ükskõik millise ülesande Malle täita võttis 
või mis talle ka vahel kaela määriti, täitis ta ennast ületavalt, 
andes kõik. Kes palju teeb, see saab ju ikka kohustusi juurde. 
Mallele võis alati kindel olla. Enamuse õpilaste  ja kolleegide 
silmis omas ta suurt lugupidamis. Mul oli hea meel, et Mallest 
sai minu mantlipärija. 

Räpina Aianduskooli ajalukku oled Sa jäädvustatud kullatud 
tähtedega!      

Külli Nõmmistu

Astra jõudis koju…

Emadepäeva eel, päikselisel kevadpäeval sängitati oma ema 
kõrvale maamulda urn Astra Kuke põrmuga.

Selle tõid kohale vennatütar Elle koos pereliikmetega Vil-
jandist.

Aianduskoolist olid kohal väike seltskond kõige lähemaid 
naabreid, sõpru ja kolleege.

Astra lahkus igavikku eelmise aasta lõpul.
Mälestuskõne pidas proua Elle. Kõigil oli temast ainult head 

meenutada. Astra lemmikaastaajal sai tema kalm nagu lilleaed, 
valgete ja roosade lilledega.

Aiandus oli Astra lemmiktegevuseks ja õpilased asendasid 
talle peret.

Astra oli ainulaadne ja kordumatu, oma tõekspidamiste ja 
arusaamadega elust. Sageli ei mõistetud ega saadud aru tema 
omapärasest huumorimeelest.

Sügava jälje jättis temasse karm elu Siberis, kuhu jäi ka 
kallis isa.

Lahkunu oli tugeva iseloomuga ja püüdis kõiges ise hakkama 
saada. Astra oli Astra – teist sellist inimest pole olemas.

Mälestus Astrast jääb meiega.

Maie Vaino

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi näitustesari „Direktori-
te nõukogu” on tähelepanu alla võtnud direktor Bernhard Kärbise 
(26.11.1918 – 07.06.1999).

XIX sajandi teisel poolel Eestist väljarännanute järglasena 
Petrogradi lähistel eestlaste külas seitsmelapselise pere kuuenda 
lapsena sündinud poisslapsest sai mehena kauaaegne Räpina 
Sovhoostehnikumi direktor. Taluperre varem sündinud neljast 
tütrest jäi elama vaid üks – Leida. Tema ja vanema venna Elma-
ri järel läks Bernhard alul Nurme Algkooli ja hiljem Vsevolozki 
Aiandustehnikumi. Tehnikumis kasvas noormehest tunnustatud 
kergejõustiklane ja suusataja, hiljem ka leivatööstuse suusatree-
ner. See amet aitas paremini ära elada: isa oli represseeritud ja 
hukkunud, emal oli üksi kolme poega raske koolitada, kuigi tütar 
juba tööinimene oli.

Pärast tehnikumi lõpetamist tuli asuda agronoomiametisse 
Jefimovski rajoonis.

Seal tuli ka pillimehe rolli täita. 1940. algas ajateenistus ohvit-
seride koolis. Õpingud katkestas alanud sõda. Järgnesid lahingud  
Moskva all Siberi 586. laskurroodu II pataljoni ridades. Lahingud 
1941. aastal Kaluuga all tõid raske haavatasaamise paremasse 
jalga. Paranenuna jätkas ta 1942. aastal teenistust Uraali sõjaväe-
ringkonnas agronoomina, käis Moskvas toitlustuskomitee istungil 
oma kogemusi jagamas. Sattunud tagavarapolgu koosseisus 
1944. aastal Narva lähistele, kohtus ta üle paljude aastate vanema 
venna Elmariga. Noorem vend Olev hukkus sõjas.

Bernhard Kärbis demobiliseeriti 1945. aastal. Pärast lühiajalist 
töötamist Tallinnas, sai temast Vigala Aiandus- ja Mesinduskooli 
direktor. Poja juurde asus elama ka Eestisse naasnud ema. 

1950. aastal sai  Kärbis põllumajandusministeeriumilt ette-
paneku asuda Räpina Aiandustehnikumi direktori ametikohale, 
vastav käskkiri vormistati 1. oktoobril 1950. aastal. Esialgseks 
elupaigaks sai tuba Sillapää lossi teisel korrusel, kuid peagi kolis 
ta koos emaga aednikumajja, mis jäi koduks 27 aastaks. 1954. 
aastal abiellus Bernhard Kärbis õpetaja Linda Undiga, kellega 
elati koos pikk ja üksmeelne elu. 

28 direktoriaastat tõid palju muret ja vaeva nii aianduskoolile 
kui direktorile. Esialgu külastasid  Räpinat mitmed kasvatustöö-, 
majandus- ja parteirevisjonid. Tuli kuulata rohkeid süüdistusi ja 
ettepanekuid mujale tööle asumiseks. Õnneks oli direktor võit-
nud nii õpetajate kui õpilaste südamed, omandanud töö kõrvalt 
kõrghariduse ja ajalooõpetaja kutse ning revidentidel tuli taan-
duda. Bernhard Kärbist tunnustati Eesti NSV teenelise õpetaja 
aunimetusega. 

Palju tööd ja vaeva tõid Räpina poldri ja Raigla suurfarmi 
rajamine, uue katlamaja, võimla ja Kiudoski kasvuhoonete ehita-

mine, tehnikumi 50. aastapäevaks uue välisvalgustuse rajamine 
ja teede asfalteerimine. Suureks väljakutseks oli uue õppehoone  
projekteerimine ja ehituse alustamine, see nõudis väga paljude 
takistuste kõrvaldamist. 

Murederohke töö tõi ometi ka palju rõõme: sovhoostehnikumi 
tublid töötulemused ja head majandusnäitajad; püüdlike õpilaste 
ja õpetajate ühistöö – kõrge õpiedukus paljude aastate vältel; 
vilistlased, kes kõrgkooli lõpetamise järel õpetajateks tulid; paljud 
tunnustused kooliperele spordi, taidluse ja kutsealavõistluste 
vallast; tehnikumi juubelite menukas tähistamine; direktori töö 
edukust tähistavad aukirjad nii sovhoostehnikumile, õpetajatele, 
töötajatele kui direktorile personaalselt.

Näituse avamisele kogunes endisi kolleege, õpilasi ja ja-
hikaaslasi, kes hea sõnaga meenutasid koosveedetud aega 
Bernhard Kärbisega. Viljandimaalt Oiust saabus Linda Kärbise 
õetütar, Räpina Sovhoostehnikumi 1968. a vilistlane Viigi Taukar 
tütrega. Kaunite lauluviisidega tervitas koosviibijaid Räpina nais-
koor „Koidula”, kelle ridades laulis omal ajal Bernhard Kärbise 
abikaasa Linda.

Näitus Bernhad Kärbisest on avatud Räpina Raamatukogus 
juuni lõpuni. Direktorite nõukogu sarjas on varasemalt toimunud 
näitused Räpina teenekatest tegijatest: Lembit Rohtmaa, Valter 
Preeden ja Oskar Tuvik. Sellesse aastasse on kavandatud veel 
näitused Räpina Näidismetsamajandi direktorist Valdek Kütist 
ja Räpina Paberivabriku direktorist, hilisemast linnapeast Vello 
Ootsingust.

Kersti Murumets,muuseumi juhataja

Taavet Udso.

Fotol Kalju ema.

Bernhad Kärbis rõõmustas noorte,  
töökate ja teotahteliste õpilaste üle

Direktorite nõukogu Räpina restoranis, vasakult Martin 
Kangro, Vello Ootsing, Valdek Kütt, Valter Preeden, Lembit 
Rohtmaa ja Bernhard Kärbis.                               Foto erakogust

Kaastöid 
ootame 10. juuniks.

 Toimetaja vastuvõtt 
neljapäeviti 10–14.
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Kooli lõpetamiste hooaeg on käes! See tähendab ühe noore 
inimese jaoks palju valikuid, aga ka võimalusi. Praegu on maailm 
valla ning võimalusi, mida oma eluga peale kool lõppu peale 
hakata, on väga palju. Tahaksin julgustada noori tegema oma 
valik reisimise kasuks. See annab kogemuse, mida ei anna mitte 
ükski õppeasutus. 

Läbi reisimise õpid tundma nii maailma kui ka iseennast. 
Reisimisega kaasneb kindlasti palju hirme, nii ka minul. Pean 
aga tõdema, et kõik need hirmud olid asjata. Maailm on täis 
lahkeid ja sõbralikke inimesi ning imeilusaid paiku. Üks suurtest 
hirmudest on tihtipeale ränduri jaoks ka raha. Seda loomulikult 
läheb vaja, kuid uues riigis kohapeal töötades on täiesti võimalik 
ära elada. Esialgu tuleb ainult leida raha lennupiletite, viisa ning 
reisikindlustuse jaoks. Kui väga tahta, on kõik võimalik! Tahaksin 
jagada teiega enda elu üht vahvamat seiklust.

Lendasin 2015.aasta oktoobris Uus-Meremaale. See riik 
tundus palju salapärasem, kui Ausraalia, kuhu paljud noored 
praegu lähevad. Lend maakera kuklapoolele kestis koos ümber-
istumistega umbes 37 tundi. Minu elu selles müstilise loodusega 
riigis kestis 14 kuud.

Uus-Meremaa on ilmselt üks maailma ilusamaid ja erilise-
maid riike. Seal on säilinud tohutud metsiku looduse alad ning 
seda keskkonda proovitakse hoida võõrastest  liikidest eemal 
läbi range piirikontrolli. Oma reisikoti sisu on soovituslik hooli-
kalt läbi mõelda. Kuna sain Tallinna lennujaamas pärast pagasi 
äraandmist teada, et ühtlasi ei või riiki viia ka kastanimunasid, 
tuli Singapuri lennujaamas kodust kaasa antud õnnetoovad 
kastanimunad pagasist välja koukida ning need Singapuri jätta. 
Riiki ei tohi ühtlasi kaasa võtta puuvilju. Nimelt õunasüdame riiki 
smuugeldamise eest võib saada üüratult suure trahvi. Kuna olime 
kuulnud, et õunasüdamed pole ainuke ohtlik impordiartikkel, siis 
täitsime lennukis jagatud deklareerimispaberit vähemalt kolm 
korda. Kõik mis vähegi meelde tuli deklareerisime ära. Mis siis 
selgus – meile üllatuseks polnudki tarvis deklareerida komme, 
igapäeva jalanõusid, lipuvarrast, kadakalõhnalisi võinuge ning 
poriseid matkasaapaid. Üldiselt läks meil piiri peal hästi – kahtlust 
äratas ainult minu üliohtlik astelpaju huulepalsam, mis  õnnestus 
siiski riiki sisse võtta.

Seljakoti ja töötahtega
Reisile läksime seljakott seljas ning suur tahe tööd teha 

kaasas. Töökohtade leidmine oli võrdlemisi lihtne. Uus-Mere-
maal on välja kujunenud üsna hästi toimiv backpacker’te ehk 
seljakotirändurite kultuur. Info levib reisijate vahel kiiresti ning 
see on paljuski abiks töö leidmisel, auto ostmisel või mõnes 
muus olukorras. Võrreldes Austraalias elavate eestlastega, on 
Uus-Meremaal eestlasi käputäis, kuna Working holiday viisad 
Uus-Meremaale on limiteeritud. See-eest võib seal saksa keele 
täitsa selgeks saada, kuna keskkooli lõpetanud sakslasi rändab 
seal ringi meeletult palju. Töid tegime erinevaid. Alustasime 
kiiviistandusest. Siis läksime kõik sõbrannadega oma teed ning 
mina sain veel proovida töömesilase elu viinamarjaistanduses, 
kirsiistanduses, lisaks lapsehoidjana ning piimapulbritehases. 
Uus-Meremaa on muide riik, kus võib kohata kolme sorti kiivisid. 
Kiiviks kutsutakse kohalikku elanikku, kiivi on laialdaselt kasvav 
puuvili ning kiivi on ka Uus-Meremaal elav pesitsev üliharuldane 
lind, mis on ühtlasi ka nende riigi rahvuslind. Lisaks kiividele 
võiks olla ka lambad üks selle riigi sümbolitest. Oli aeg kus Uus-
Meremaal oli 22 lammast ühe inimese kohta. Nüüdseks on see 
arv langenud 6-ni.  Mägede vahel ning mägede peal võib näha 
lausa lambapõlde. Lihtsalt suuri põlde, mis on paksult lambaid 
täis. Äärmiselt kihvt vaatepilt.

Lisaks kiividele (elanikele) elavad peamiselt riigi põhjaosas ka 
pärismaalased maoorid. Nüüdseks on kõik maoorid segunenud 
ning üks kohalik elanik teadis rääkida, et puhast verd maoor suri 
ära mõned aastad tagasi. Nende kultuuri proovitakse säilitada 
näiteks läbi maoori keele õpetamise koolides ning samuti õpe-
tatakse lastele haka’t. See on traditsiooniline sõjatants, millega 
alustatakse ka igat ragbi mängu. Uus-Meremaa hoiab muide juba 
mitmendat aastat ragbi  maailmameistri tiitlit.

Uus-Meremaa on eraldatud riik. Vahel lausa nii eraldatud, et 
nii mõneltki maailmakaardilt on ta kogemata välja jäänud. Seal 
elades jäi mulje, et nad on ka eemal kogu muu maailma mure-

Minu müstiline Uus-Meremaa

dest. Kiivid on ääretult sõbralikud inimesed. Bussijuhid lehvitasid 
inimestele peatusesse saabudes. Kui oled sõitnud lõpp-peatu-
sesse eksinud nägu peas, siis annavad meelsasti nõu. Ja kui 
sinu teeotsas pole peatust, siis see tehakse sinna. Inimesed on 
avatud ning tänavatel võõrastega vestlusesse asumine on nende 
jaoks täiesti tavaline.

Seismiliselt aktiivne maa
Uus-Meremaa asub vulkaaniliselt aktiivses piirkonnas. Elu 

jalge all on üldse üsna aktiivne. Väikseid maavärinaid tuleb pi-
devalt ette. Sain minagi tunda nende ühte võimsamat maavärinat 
2016. aasta novembris. Magnituude oli sellel võimsal raputusel 
7,8 Richteri skaala järgi. Kuna see leidis aset öisel ajal, oli õnneks 
inimohvreid vähe, kuid palju oli purustusi maavärina epitsentri 
läheduses. Sel ajal viibisin mina epitsentrist umbes 100 km 
kaugusel, kuid väristas nii, et ajas ka sügavama unega inimesed 
üles. Suur raputamine ajas minul igatahes iiveldama ning oli 
täpselt selline tunne nagu viibiks õõtsuvas paadis. Järgnevatel 
nädalatel sai tunda kümneid, kui mitte sadu järeltõukeid ning 
täiesti tavaliseks muutus olukord kui kohv tassi sees liigutama 
hakkas. Pärast maavärina kogemust sain aru, kui tänulik peab 
olema selle eest, et meie väikses Eestis taolisi loodusõnnetusi 
ei esine ning alati kindel pind alati jalge all on.

Ka ei ole seal mürgiseid madusid ega muid ohtlikke loomi. 
Paar mürgist ämblikuliiki siiski leidub, aga need elutsevad  teatud 
kindlates piirkondades ning suurt ohtu nad ei valmista.

Elu rahvusvahelises seltskonnas
Suure osa ajast elasin nn tööhostelites. See tähendab seda, 

et hostelipidajad aitavad ränduritel tööd otsida. Taolistes hostelites 
elas väga palju välismaalasi, kes kõik olid tulnud samal eesmärgil 
– leida tööd ja koguda raha reisimiseks. Väga kihvt kogemus oli 
elada koos rahvusvahelise seltskonnaga, kes samuti rännanud 
Uus-Meremaale seiklusi otsima. Valmistasime üksteisele oma 
kultuuri roogasid ja niisuguse kooseksisteerimise kaudu oli või-
malik teiste kultuuride kohta rohkem teada saada. Oli tõeliselt 
mõnus seltsielu pärast väsitavat tööd – palju suhtlemist ja nalja. 
Mõned neist tuttavatest on tänini head sõbrad, kellega suhtleme 
edasi. Seda ühiselt koos veedetud aega ja toredaid inimesi jään 
taga igatsema.

Ühel korral elasin aga kirsiistanduse juurde kuuluvas majutus-
hoones. Seal kuulus n-ö töö juurde see, et kui tahad istanduses 
töötada, siis oli väga tungivalt soovituslik sealsamas ka ööbida. 
Selle eest tuli muidugi ka renti maksta.

Tööandjaid oli erinevaid – nii kohalikke kui sisserännanuid. 
Näiteks minu esimene tööandja oli indialane. Indialasi on üldse 
seal palju. Viinamarjaistanduses aga olid kohalikud tööandjad, 
mõlemad olid toredad. Võib-olla mul vedas ja sattusid igal pool 
head tööandjad, kurta tõesti ei saa.

Igatsen Uus-Meremaale kunagi kindlasti veel tagasi minna. 
Sealseid avatud ja naeratavaid inimesi ning vapustavat loodust 
ei saa kergesti unustada. Kui kord reisipisik sees, siis on raske 
paikseks jääda. Reisimine tekitas omamoodi vaba linnu tunde 
ning seda tahaks veel kogeda. Samas ka linnud leiavad alati 
tee koju tagasi ja kaugelt vaadates tundub kodu veel armsam.

Hanna Heering

Isikupärased asjad
Kui ema sai vanaks ja jalad ei lubanud
välitöid teha tal enam,
siis tegevuskohaks sai temale tuba.
Seal heegeldustöö leidis endal.

See töö pakkus rõõmu, sai kinkida tehtut
ja mõnikord isegi müüa.
Me tookord ei mõelnud, et memme poolt tehtu
poest ostetu üle võib lüüa.

Nüüd esikus jalamatt tuletab meelde,
et selle kord heegeldas ema.
Kui kodust ma lahkun, siis igakord teele
nagu vanasti saadab mind tema.

Onutütre poolt õmmeldud kott tuleb võtta,
aastakümneid mind teeninud juba.
Kilekotti seks otstarbeks kauplusest võtta
tema mälestus hästi ei luba.

Kätte kindad. Pärast aktust need ulatas mulle,
üks tudeng mu viimasest lennust. 
Kaela sall, mille ämm ükskord jõuluks tõi mulle.
Kõik need isikupäraselt tehtud.

Otsin ostjana kaupadelt tegija nime.
Lähen mööda, kui seda ei leia.
See nii suurelt võiks olla, et isegi pime
tähtsa teadmise kiiresti leiaks.

Taluõunad sain endale puuviljaletist,
lõunast tooduiks neid pidada laim.
Kodus tõstan need vaagnale, mille on põimind
pajuvitstest mu aastates kaim.

14.02.2016

Jaan Kivistik

tõmmu daam
Üks väike aed ja selles palju õisi, 
plaatrada nende vahelt läbi läeb. 
Kui mööda kitsast rada minna võiksid, 
neid kauneid õisi puutuksid su käed.

On õites saialilled, härjasilmad 
ja nende keskel tõmmud liiliad. 
Solistid vahetuvad ilmast-ilma, 
orkestrit juhatab ses aias tõmmu daam.

Mai lõpus äkki sirel õied avas, 
veel enam lõhnas juunis võõrjasmiin. 
Nüüd hostad kirjuid lehti laiutavad, 
metsviinapuu võrktaral ronib siin.

On veidi kurb, kui sügist kuulutavad 
taas valged floksid lembes suveöös. 
Veel kurvem siis, kui külmund peiulilli 
daam kokku kannab pärast hallaööd.

Kui märtsipäike jälle hangi pureb 
ja kevadõisi tärkab külmast maast, 
siis oma aeda tervitama tuleb 
taas suvetoimetusi ihkav tõmmu daam.

19.07–20.12.2016

Jaan Kivistik

Pensionäride Selts Räpinas 25
Miks ajaratas veereb nõnda kiirelt?
Miks aastad lendavad kui kiire lind?
miks tunded noorusajast nõnda siirad?
et eakana tunned noorena veel end.

Meid saatus paljusid Räpinasse toonud.
On Räpina – kui vaikne aedlinn.
Siin paljusid meist paarigi on seotud,
meil lapsigi on ilma tulnud siin.

Siin noorteleeris käinud olen mina,
kus tantsukunstis täiendasin end.
Ka tehnikumis õppind mina-sina,
noort Kivistikku meenutab me lend.

Siin seltsis tunnen end kui kodus,
küll päriskodust pidin lahkuma.
Kuid väike aed ja tuba õdus,
saan eakana hästi hakkama.

Me eest siin hoolitseb ju vald.
Kes meist veekeskuses veel pole käind!
Kaks korda nädalas teenindab meid vallabuss,
kel sooviks saun või soe dušš.

07.05.2017

Kirja pannud: Räpina linna tugõja
  ja viimätside sammõ lugõja

  Sinaida Türkson

Maoorid oma sõjatantsu esitamas.

Sellel viinamäel töötasin minagi usina töömesilasena.                                                                                      Fotod: Hanna Heering
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KULTUURIKALEnDER MAIS-jUUnIS
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 12 9. klassi viimase koolikella aktus 
   Räpina Ühisgümnaasiumis
R, 26. V 18 Räpina valla haridusasutuste kevadkontsert. 
  Tublide õpilaste ja õpetajate tänamine. 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 26. V 20 Hea kodu päevade avakontsert: 
  Nele-Liis Vaiksoo ja Uku Suviste koos bändiga. 
  Pilet eelmüügis 7 eurot, Piletilevis 8 eurot. 
   Piletid kohapeal 10 eurot. Piletid eelmüügis 
  Räpina Valla Kultuurikeskuses ja Põlvamaa 
  Turismiinfokeskuses. Vihmase ilma korral 
  toimub kontsert Aianduskooli saalis. 
  Info tel 796 1361. Räpina loomemaja ees
L, 27. V  Kodukohvikute päev. Lisainfo ja kaart 
  kultuur.rapina.ee. Räpina vallas
L, 27. V 9 Hea kodu päevade mess-laat 
L, 27. V 10 Kogu pere matkamäng Räpinas
L, 27. V 10 Räpina Aianduskooli avatud uste päev 
  peredele Räpina Aianduskoolis
L, 27. V   16.10 XIX Räpina laste laulu- ja tantsupäev 
  „Tuuleema“ Tuletõrjeühingu platsil
P, 28. V 9.30 Looduskaitsekuu linnuvaatlusretk. 
  Matk Räpina poldril. Matka juhib Riho Kinks  
  Eesti Ornitoloogiaühingust. Kogunemine 9.30 
  Räpina sadamas. Registreerimine: Mari Kala: 
  mari.kala@keskkonnaamet.ee, tel 799 0914. 
  Matk on tasuta. Võimalusel kaasa binokkel! 
   Räpina poldril
E, 29. V  15, 17 Lasteaia lõpupidu. Muumide rühma lõpupidu 
  kell 15, Mõmmide rühma pidu kell 17. 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
L, 3. VI 14 Räpina Muusikakooli lõpuaktus 
   Räpina Muusikakoolis
P, 4. VI 9 Räpina laat Tuletõrjeühingu väljakul
E, 5. VI 16 Räpina Muusikakooli uute õpilaste vastuvõtt 
   Räpina Muusikakoolis
T, 6. VI 16 Räpina Muusikakooli uute õpilaste vastuvõtt 
   Räpina Muusikakoolis
K, 7. VI 12 Orelipooltund Räpina Miikaeli kirikus
R, 9. VI 20 Kontsert: esineb Anne Veski. 
  Pilet eelmüügis 10 eurot, alates 8. juunist ja 
  kohapeal 15 eurot. Piletid eelmüügis Räpina 
  Valla Kultuurikeskuses, Põlvamaa Turismiinfo-
  keskuses ja Piletilevis. 
   Räpina loomemaja ees
P, 11. VI 12 Räpina Laste Rattapäev 2017 
   Räpina mõisa pargis
P, 18. VI 9 Räpina laat Tuletõrjeühingu väljakul
K, 21. VI 18 Kirjandusõhtu: Leelo Tungal ja tema looming 
   Võõpsu Raamatukogus
N, 22. VI 12 9. klassi lõpuaktus 
   Räpina Ühisgümnaasiumis
N, 22. VI 15 12. klassi lõpuaktus 
   Räpina Ühisgümnaasiumis
N, 22. VI 18 Räpina Rattatuur 2017 
   start Räpina keskväljakul
R, 23. VI 11 Võidupüha jumalateenistus 
   Räpina Miikaeli kirikus
R, 23. VI 12 Võidupüha mälestushetk Ausamba pargis
R. 23. VI 20 Räpina jaanipidu Tuletõrjeühingu väljakul
E, 26. VI 18 Peipsimaa orelifestivali kontsert. Esinevad: 
  Collegium Musicum, dirigent Harri Kerko 
  (Soome), Elke Unt (orel, Eesti), Inga Kinnunen 
  (sopran, Soome). Räpina Miikaeli kirikus
R, 30. VI 21 Prantsuse šansoonid Lämmijärve ääres. 
  Esinevad Marek Sadam ja Martin Trudnikov. 
  Pilet eelmüügis 10 eurot, kohapeal 12 eurot. 
  Piletid eelmüügis al 1. juunist Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses ja Põlvamaa Turismiinfo-  
  keskuses. Info tel 796 1361. 
   Räpina sadamas
L, 1. VII 13 Näituse „Elupõline metsamees Valdek Kütt“ 
  avamine. Hiljem on näitus avatud Räpina 
  Raamatukogus. 
   RMK Kagu regiooni kontoris, Ristipalo

mai 2017

ÕnnITLEME VAnEMAID!

Mirco Talupoeg 
21.04.2017

Sa tulid siia ilma kaema,
kas kõik on nii tõeline.
Tulid siia ilma tunnistama,
et maailm on see õige.

Meie hulgast on lahkunud
Kui palju hellust, armastust
puhkab mulla all…

Eve-Kersti Sermandi
5.04.2017

Oskar-Johannes Rauba
15.04.2017

Ilme-Elvine Vosmi
16.04.2017

Marta Iluveer
19.04.2017

räpina laat
Laadad toimuvad Räpinas  

Tuletõrje väljakul  
4. ja 18. juunil kell 9–15. 

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

vanavara. 

Tule kogu perega! 

Info telefonil 58051915.

olete oodatud  
Ülo Zirnaski pingi avamisele 

27. mail kell 15.00   
Sillapää lossi roosiaeda!

Esineb Räpina naiskoor „Koidula“
Räpina valla aukodaniku, kauaaegse 

aianduskooli õpetaja ja treeneri auks pargipingi 
paigaldamise idee pärineb Ülo Zirnaski õpilase, 
RAK vilistlaskogu juhatuse liikmelt Ants Benderilt. 

Pingi valmistas koduvallas paiknev  
firma Sverix AS, paigaldas Räpina Aianduskool, 
rahastas MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu.

MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu ja
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

näitused
Räpina loomemaja mudilaste, koolilaste ja täiskasvanute 
kunstiringide näitus on Räpina loomemajas avatud 22. maist 
kuni juunikuu lõpuni.
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.

Ohtlike puude langetus, 
okste ja tüvede äravedu,  

kändude juurimine,  
viljapuude hoolduslõikus jpm.

Võta ühendust e-maili teel:

www.2arboristi.ee või 

telefonil 58185222


