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Vabariigi 99. sünnipäeva 
eel leidis Räpinas aset tra-
ditsiooniline üritus „Märka ja 
tunnusta“, kus jagati hõbemär-
ke ja tunnustust enim silma 
jäänud Räpina valla elanikele. 

Kodanikualgatusena seati sel korral üles 20 nominenti, keda 
hindas 15-liikmeline hindamiskomisjon. Märka ja tunnusta 2016 
tänuõhtut juhtisid säravad Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased 
Anna-Leena Rämson ja Märten Liiske.

Enne tseremoonia algust paluti lavale bussijuht Mati Maastik, 
kes oli külmal veebruari päeval teinud inimliku teo, mida märgati 
kogu Eestis. Tore, kui tunnustatakse ja heategudest räägitakse, sest 
eestlase loomuses on muidu olla pigem kriitiline ja head võetakse 
enesestmõistetavana.

Väikese koolipoisi ema Kati Kongo pöördus ajakirjandusse, et 
hea tegu vääriks tähelepanu ja tunnustamist. Nimelt oli ühel külmal 
talvepäeval koolist koju sõitnud esimeses klassis käiv laps kogemata 
oma peatusest mööda sõitnud. Kui bussijuht Mati Maastik sellest 
teada sai, pööras ta otsa ringi, et poiss õigesse peatusesse tagasi 
viia. Kohaliku bussijuhi inimlikkus ei jäänud märkamata ka tema 
koduvallas. Vaatamata sellele, et „Märka ja tunnusta“ nominentide 
esitamise ja laureaatide valimise aeg oli juba möödas, paluti just tema 
esimesena lavale, et Räpina vallavanem saaks kiiduväärt teo eest 
austada bussijuhti Räpina valla aukirjaga.

Terviseedenduse suunaks 2016. aastal oli liikumine tervise 
heaks. Räpina valla terviseedendamise komisjonile jäi sel korral 
enim silma Ülle Suss, kes on andnud hoogu ja sära terviseedenduse 
üritustele aastast 2012. Ülle Suss on korraldanud mitmeid liikumis-
üritusi ja olnud ise erinevatest sportlikest üritustest osavõtja. Ta on 
kohusetundlik, organiseerimisel osav ja kiireid lahendusi leidev.

hariduse valdkonna hõbedase tänumärgi pälvis 
jane raud

Jane Raud on loov ja särav, 
uutest ideedest alati kinnihaarav an-
dekas õpetaja ja klassijuhataja, kes 
töötab õpilaste kunstialase silmaringi 
laiendamise nimel nii koolis kui väl-
jaspool seda. Tema nakataval eest-
vedamisel on teoks saanud nii mõnigi 
põnev projekt, olgu see konkurss, näi-
tus või kodulinna kaunistamine. Peale 
õpetajatöö kahes koolis – Räpina ja 
Põlva gümnaasiumides, leiab ta pere 
kõrvalt aega kahes vanuseastmes 
laste kunstiringi ja täiskasvanute 

kunstiõhtu läbiviimiseks Räpina loomemajas.
Hariduse valdkonnas tõsteti esile veel kaks nominenti: Mait 

Meensalu ja Merle Randla. 

kultuuri valdkonnas pälvis tunnustuse  
uno nagelmaa

Tänavu esitati kultuuri valdkonnas 
vaid üks nominent, Uno Nagelmaa. 
Põlvamaal Räpina kandis pole teist nii 
tuntud show- ja teatrimeest kui seda 
on tema. Lisaks igapäevasele tööle 
on ta aktiivne harrastusnäitleja, bän-
dimees, õhtujuht, koorilaulja – need 
on ainult mõned kultuurialad, milles 
ta silma paistab. Enda kohta on ta 
öelnud: „Slogan on mul lihtne - kõik, 
mis torust tuleb!“

vena salmus ja roland tiitus tegid heateo 
teismelistele kaksikutele

Valdkonnas „Hea tegu“ oli üks nominent. Vena Salmus ja Roland 
Tiitus, kes võtsid enda tiiva alla 12-aastased kaksikud poisid, kes 
armastavat kodu vajasid. Sellest ajast alates on laste käekäik nii 
koolis kui mujal märkimisväärselt paranenud. On suur vaprus anda 
raskest perest pärit lastele armastav kodu, kus nendega tegelevad 
ja neist hoolivad kõik pereliikmed.

Märka  ja  tunnusta  2016

tublid oma töös – Meelis kaup ja  
tarmo rämson

Valdkonnas “Tubli oma töös” seati tänavu üles enim kandidaate: 
Meelis Kaup, Vesta Kuns, Valeri Miroljubov, Kersti Murumets ja Toivo 
Lees, Tarmo Rämson ja Katrin Taimre. Larueaatidena tunnustati 
Meelis Kaup ja Tarmo Rämson.

   
Meelis Kaup on Räpinas arstina töötanud pea 35 aastat. Kuigi 

patsiente on tal heale arstile kohaselt väga palju, teab ta sellegipoo-
lest nende terviseprobleeme lausa peast. Dr Kaup on staažikas ja 
töösse pühendunud arst, kes oma patsientidelt hulgaliselt teenitud 
kiidusõnu saab.

Tarmo Rämson on aastaid töötanud Räpina haigla majandus-
juhatajana. Ta on teinud tubli tööd erinevate Räpina haigla ehituste 
projekteerimise juures ja järelevalvel, sh haigla uus õendus- ja 
hooldusosakond ning linna saun ja käesoleval ajal projekteerimis-
faasis Räpina tervisekeskus ja kiirabibaas. Lisaks põhitööle on ta 
15 aastat töötanud Tartu kiirabis parameedikuna. Tarmo Rämsonit 
võib iseloomustada heatahtliku ja vastutulelikuna, tema suust kuuleb 
sageli ütlust „Teeme ära!“

ettevõtlik inimene on siina loorits
Ettevõtlik inimene – selles vald-

konnas nomineeriti Siina Loorits, Ülo 
Tuuling, Enn Vent ja laureaadiks valiti 
Siina Loorits. Teda iseloomustab üt-
lus: kes palju teeb, see palju jõuab. 
Energiline, abivalmis ja edukas – oma 
kodutalus tegeleb ta aktiivselt köö-
givilja- ja maasikakasvatusega ning 
Räpina linnas kaupluse pidamisega. 
Nii suurtesse kui väikestesse ostjates-
se suhtub ta suure austusega. Tema 
poest midagi osta on lausa lust, sest 
tal leidub igaühele mõni hea sõna. 

Siina Loorits tänas selle kõige eest oma abikaasat, kes on tal alati 
võimaldanud teha kõike seda, mida ta tahab.

valla elu edendajaid oli neli nominenti:
Toomas Heering, Kairi Kasearu, Estra Kink, Kalle Mälberg. Hõbe-

märgi pälvisid Toomas Heering ja Kairi Kasearu. 
Lisaks sellele, et Toomas Heering on heatahtlikult alati val-

mis aitama lahendada ükskõik missugust probleemi ükskõik mis 
valdkonnas, on ta ka Räpina kandi suurimaid tööandjaid, kel oma 
töötajate heaolu loomiseks millestki kahju pole. Väga aktiivne on ta 
ka ühiskondlikus elus, olles Räpina vallavolikogu liige, eelarve- ja 
planeeringukomisjoni esimees, Räpina Muusikakooli hoolekogu 
aseesimees, Räpina ÜG hoolekogu liige, Räpina kammerkoori laulja, 
Räpina Muusikakooli trompetiõpilane ja kaitseliitlane.

     
Kairi Kasearu on Leevaku külakogukonna üks alustalasid. Tema 

initsiatiivil on Leevakul korda saadetud nii mõndagi märkimisväärset: 
erinevad populaarsed külaüritused, talgupäevad, võrkpalliplatsi 
rajamine, Leevaku külabändile tehnika ja pillide soetamine, küla iga-
aastased õppereisid. Ta ei ole aga ainult oma kodukandi tegemiste 
eestvedaja, vaid püüab oma mõtete ja tegudega kaasa aidata ka 
maakonna ja kogu Eesti ühiskonna arengule.

aasta tegijad: gram of Fun ja  
räpina jalgpallimeeskond

Ansambel Gram of Fun, kes pälvis tänutahvli aasta tegijana, ei 
saanud tunnustamisüritusest osa võtta, kuna olid sel ajal kontserti 
andmas mujal. Gram of Fun laulab koosseisus Kadi Kaldmäe, 
Hedvig-Hanna Raud, Marike Peedosaar, Kristina Bianca Rantala, 
Marilill Suvi, Liis Tintso ja Kristi Raias. 

Räpina ja Põlva muusikakoolide lauljate baasil loodud vokaalan-
sambel Gram of Fun tegutseb alates 2015. aastast väga edukalt, 
pälvides pidevalt nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel konkurssidel 
esikohti ja üldvõite. Kuigi ansambli lauljad õpivad nüüdseks juba 
erinevais paigus üle Eesti, tulevad nad siiski kokku, et pakkuda 
kuulajaile vokaalmuusika kõrgemat pilotaaži. 2016. aastal andis an-
sambel välja ka oma esimese albumi „Grammofon“. Margot Suure 
ja Riivo Jõgi lauluõpilasi ning ansamblit Gram of Fun tuntakse hästi 
muusikaringkondades üle Eesti.

Aasta tegija spordis Räpina jalgpallimeeskond mängib koos-
seisus: Peeter Samoldin, Tanel Heering, Kert Preeden (võistkonna 
esindaja ja kapten), Märten Liiske, Gert Tarasov, Kaimar Kütt, Kauri  
Kütt, Gunnar Kallari, Kert Hüdsi, Taavi Näks, Eduard Paulson, 
Allan Arjokesse, Märt Tolmusk, Raiko Kokmann, Romet Palmik, 
Sander Tensing, Tambet Toim, Kristjan Kosemäe, Rene Pekarev, 
Olar Tuuling.

Räpina jalgpallimeeskond on jalgpalli Rahvaliiga B-tasandi võitja 
2016. B-tasandi võistlustest võttis läinud aastal osa 59 võistkonda üle  
Eesti. Räpina jalgpallimeeskonnas mängivad erinevad vanuses Räpina  
noormehed, kes kooli, pere või töö jm tegevuste kõrvalt mängivad jalg- 
palli ning võtavad osa nii kohalikest kui üle-eestilistest harrastaja- 
tele mõeldud võistlustest. Räpina jalgpallimeeskond väärib esiletõst- 
mist mitte ainult ühe olulise võistluse võitmise eest, vaid ka tubli ja  
järjepideva spordihuvi ning jalgpalli harrastuse alleshoidmise eest  
Räpinas. Peeter Samoldini ema Irma Samoldin märkis, et jalgpalli- 
trenni kui sellist Räpinas pole. Lapsed ja noored on jalgpalli mänginud 
omaalgatuslikult – ise panid kokku meeskonna, ise jälgisid reegleid, 
õppisid ja mängisid.

Vaike Tammes

Meelis Kaup Tarmo Rämson

Toomas Heering Kairi Kasearu
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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

lintes lammutati tammistu tee 12 kortermaja
Lintes aadressil Tammistu tee 12 asuv kortermaja on aastaid 

kasutusest väljas olnud. Sellest  tingituna on hoone muutunud 
ohtlikuks ning ümbruskonda risustavaks. Räpina Vallavalitsus 
otsustas hoone lammutada Sihtasutuse KredEx meetme 
„Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva 
või  hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal asuva elamu 
lammutamise toetamine“ toel, mille toetuse määr on kuni 70% 
toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Vastava-
sisulise rahastustaotluse esitas vald SA KredExile 16.03.2017. 
Kuna toetuse andmise tingimused lubasid töödega alustada 
kohe pärast KredExile taotluse esitamist, alustas hanke võitnud 
ettevõte, Mantrum OÜ, lammutustööde ettevalmistustega juba 
järgmisel päeval. 

Tööde käigus lammutati täielikult kortermaja maapealsed 
ning maa-alused osad. Esmalt puhastati hoone sisustusest, 
tehnosüsteemidest (san. tehnika seadmed, torustikud, kütte-
kehad jms) ning sinna kogunenud prügist. Seejärel lammutati 

ja eemaldati hoonest viimistluskihid – seina- ja põrandakatted, 
uksed, aknad, laudpõrandad jms. Kõige viimasena lammutati 
hoone kandekonstruktsioonid. Kogu mineraalne ehitusmaterjal 
purustatakse, sellest osa kasutatakse hoone süvendi täitmiseks, 
ülejäänu viib ettevõte minema. Pärast lammutustööde lõppu krunt 
tasandatakse, kaetakse pinnasega ning teostatakse murukülv. 
Kortermaja kõrval olevad puud säilitatakse. Muru rajamine on 
planeeritud aprilli- või maikuusse, vastavalt ilmastikutingimustele. 
Tööde üleandmise lõppkuupäev on 30. mai 2017.

Linte Tammistu tee 12 kortermaja lammutamisega seotud 
tööde kogumaksumuseks on 11 861,40 eurot. SA KredExilt on 
taotletud toetust summas 8302,98 eurot. 

Ester Lemats,
Räpina valla arendusspetsialist

Maaeluministeerium ja Sotsiaalministeerium on sõlminud 
koostöökokkuleppe riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakon-
servide jagamise korraldamiseks. Räpina vallale on antud kokku 
3204 sealihakonservi, mille andmise elanikele peab korraldama 
Räpina Vallavalitsus. 

Räpina vallas korraldatakse konservide andmist alla Eesti 
keskmist vanaduspensioni (390 eurot kuus) saavatele vanadus-
pensionieas olevatele isikutele, kelle elukoht on Eesti rahvastiku-
registri andmetel registreeritud Räpina vallas. Abisaajate pensioni 
suurus on arvestatud 01.01.2017. a seisuga. Igale õigustatud 
isikule on võimalik anda neli sealihakonservi. Kel ei ole võimalik 
endal abile järele tulla, võib selleks volitada temale usaldusväärse 

isiku kirjaliku volituse alusel. Abile järele tulles palume kaasa võtta 
ja esitada isikut tõendav dokument.  

Konservide üleandmine sihtrühma kuuluvatele  
inimestele toimub

17. märtsist 2017 kuni 28. aprillini 2017 järgmiselt :
Räpina haldushoones 
(Kooli tn 1) I korrusel ruumis 124  reedeti 9.00-12.00,
Ruusa külakeskuses   neljapäeviti 9.00-12.00, 
Linte külakeskuses   kolmapäeviti  9.00-12.00.
Täiendav info vallavalitsuse sotsiaalosakonnast tel 799 9516 Maanteeamet korraldab 

eakatele autojuhtidele tasuta 
täiendkoolituse  

„väärikas mootorsõidukijuht” 
Koolitus on vajalik eakatele meelde tuletamaks liikluse põhi-

reegleid, tervisetemaatika ja pakub ka praktilist sõiduõpet.
Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele 

autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”. 
Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, 

Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. 
Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised infopäe-
vad on väga hästi vastu võetud ja võiksid sama hoogsalt jätkuda. 
Koolituse eesmärk on julgustada vanemaealist autojuhti. 

Täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht” jagab oht-
ralt asjalikke näpunäiteid

Koolitus toimub 11. aprillil kell 9.00 Põlva Maavalitsuse  
II korruse saalis (Kesk 20, Põlva). Osalema ootame vähemalt 
60-aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, 
kellel on B-kategooria juhtimisõigus, kehtiv tervisetõend. Koolitus-
grupi suuruseks on 25 inimest. Koolitusel osalemiseks kirjutada 
aadressile kerli.tallo@mnt.ee või helistada numbrile: 5568 1491, 
hiljemalt 31. märtsil.

Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest. Teo-
reetiline osa kestab kuus akadeemilist tundi. Aastaid autojuhte 
koolitanud Toivo ja Jana Õnneleid Õnneleid Liikluskoolist anna-
vad ülevaate Eesti liiklusolukorrast, selgitavad liiklusõnnetuste 
põhjuseid, räägivad suurematest muudatustest Liiklusseaduses 
ning igapäevastest autosõitudest ja sellega kaasnevatest või-
malikest riskidest.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kardiokirurgia osakonna intensiiv-
raviõde Liia Raud räägib eaka autojuhi tervisest ja ravimite kõr-
valnähtudest ja ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt. 

Praktilises osas on iga koolitatava kohta ette nähtud kaks 
akadeemilist tundi. Sõiduõppes pööratakse tähelepanu ka 
säästlikule sõiduviisile ning soovi korral läbitakse koos spet-
sialistiga raskestimõistetavaid ristmikke jms. Õppesõidu saab 
kokku leppida teooriakoolitusel ja need viiakse läbi koolitusele 
järgnevatel päevadel.

Põlva Maavalitsus

Maamaksumäärad ja maamaksustamishind
Räpina vallas kehtivad 2017. aastal maamaksu arvestamisel 

Räpina Vallavolikogu 31.01.2007 määrusega nr 1 „Maamak-
sumäära kehtestamine Räpina vallas“ kehtestatud järgmised 
maksumäärad:
● vallasiseses Räpina linnas maksumäär 1,0% maksustam-

ishinnast aastas;
● muul valla territooriumil maksumäär 1,6% maksustamishin-

nast aastas;
● haritava maa ja loodusliku rohumaa puhul maksumäär 0,9% 

maksustamishinnast aastas.
Maamaksustamishinna arvutamise aluseks on Keskkon-

naministri 30.11.2001 määrus nr 50 „Maa korralise hindamise 
tulemuste kehtestamine“ ning 2001. aasta Räpina valla ja Räpina 
linna maa korralise hindamise hinnatsoonide kaart. Hinnatsoo-
nide kaartide ja hindadega saab tutvuda maa asukohajärgses 
kohalikus omavalitsusüksuses, maavalitsuses ja Maa-ametis; 
lisadega saab tutvuda Riigi Teataja elektroonilises andmekogus 
ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

Maamaksu tasumine
● Maamaksu maksab: maaomanik, maa kasutaja, hoonestaja 

või kasutusvaldaja.
● Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksu tasujale mak-

suteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hilje-
malt 15. veebruariks.  E-maksuamet/e-tollis registreeritud 
kasutajale, kelle e-posti aadress on maksuhaldurile teada, 
saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. See 
tähendab, et maksuhaldur edastab isiku e-posti aadressile 
informatsiooni maksuteate e-maksuametis kättesaadavaks 
muutumise kohta. Maksu- ja Tolliameti teatel saadetakse 
tänavu ka teateid SMS lühisõnumi abil. Lühisõnumi saavad 
tänavu kõik need isikud, kes eelmisel aastal esitasid füüsilise 
isiku tuludeklaratsiooni elektrooniliselt ning kes on märkinud 
kontaktidesse oma mobiiltelefoni numbri, aga mitte e-posti 
aadressi. SMS teavituse sisus on info maamaksuteate koos-
tamisest e-maksuametis/e-tollis. Teate täpsema sisuga 
tutvumiseks peab e-maksuametisse/e-tolli sisenema ja seal 
teate avama.

● Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamak-
suteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 
30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit.

● Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, 
on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa 
asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis 
või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.

22. veebruaril toimunud volikogu istungil võeti vastu 2 otsust.
1.  Otsusega nr 5 võeti vastu otsus võõrandada avalikul kirjalikul 

enampakkumisel Räpina vallale kuuluvad korteriomandid 
aadressil:
1.1 Kalamehe tn 2-1, Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlva 

maakond, katastritunnus 70703:005:0038, üldpinnaga 
37,92 m², kinnistu registriosa nr 2401738, alghinnaga 
500 eurot;

1.2 Kalamehe tn 2-4, Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlva 
maakond, katastritunnus 70703:005:0038, üldpinnaga 
31 m², kinnistu registriosa nr 2402038, alghinnaga 500 
eurot.

 Enampakkumise läbiviija on Räpina Vallavalitsus.
 Enampakkumise nurjumisel võib enampakkumise läbiviija 

igal järgneval korduval enampakkumisel alghinda vähen-
dada kuni 20%.

 Võõrandamisega seotud riigilõivu ja muud kulud kannab 
ostja.

2.  Otsusega nr 6 otsustati teha teha Mikitamäe Vallavolikogule 
ettepanek algatada piiride muutmise menetlus eesmärgiga 
anda 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimis-
tulemuste väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise käigus Kahkva küla ja Usinitsa küla üle 
Mikitamäe valla koosseisust Räpina valla koosseisu.
Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused on väljas valla- 

valitsuse 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

● Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või mak-
sumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda 
andmete täpsustamiseks maa asukohajärgsesse linna- või 
vallavalitsusse.

● 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse ük-
suses asuvalt maalt tuleb tasuda 31. märtsiks. Maamaksust, 
mis ületab 64 eurot tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, 
kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust 
tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

● Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui 
maksusumma on alla 5 euro. Maksu- ja Tolliamet liidab ühe 
kohaliku omavalitsuse piires isiku kõikide maakasutuste 
maksukohustused ning maksuteadet ei väljastata, kui mak-
susumma kokku on vähem kui 5 eurot

● Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja 
maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga 
on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, 
hoonestaja või kasutusvaldaja. Maa omandamisel või kasu-
tusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või 
kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku 
või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või 
kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanu-
arist.
Kodualuse maa maksusoodustuse rakendamise kohta saab 

täiendavalt lugeda ka Rahandusministeeriumi veebilehelt  http://
www.fin.ee/maamaksusoodustus Tegevusvaldkond –Maksundus 
– Maamaks.

Enda kohta kehtivaid maamaksu andmeid näeb igaüks 
e-maksuametis, kuhu sisse logides leiab avalehelt kiirviidetest 
alajaotuse „maamaks,“ kust omakorda saab valida, millise aasta 
kohta andmeid näha soovitakse. Lisainfot maamaksu kohta leiab 
Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Palume kõikidel maaomanikel ja maakasutajatel  kellel on 
õigus saada kodualuse  maa maamaksu- soodustust tähelepane-
likult jälgida maksuteatel märget kas nende puhul on rakendatud 
soodustust.

 Maa maksustamise ja  maksuvabastuste rakendamisega 
seotud küsimustes palun võtke ühendus Räpina Vallavalitsuse 
arengu- ja planeeringu osakonna juhtaja Miia Kasearuga telefonil 
7999510 või 5063276, e-post miia@rapina.ee.

Maamaksuteadetega seotud küsimuste puhul palume pöör-
duda maksu- ja tolliameti maamaksu infotelefonile 880 0816 või 
kirjutada maa@emta.ee.

Miia Kasearu,
Räpina valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

räpina vallavalitsuse teadaanne

riigi tegevusvarusse kuuluvate sealihakonservide andMine

Maamaksu tasumisest 2017. aastal

Anname teada, et perioodil 10.04-16.04 on Räpina postkontori 
lahtiolekuajad ajutiselt muudetud.

Räpina postkontor on avatud T ja N  10.00–17.00
ülejäänud päevadel suletud.
Lähim postiasutus on
Leevaku postipunkt
Leevaku kauplus
E-R 9:00–19:00
L,P 9:00–16:00
Lähim pakiautomaat
Räpina Maxima pakiautomaat
Pargi tänav, 1
Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad lä-

himast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik kirjakandja 
tasuta koju või kontorisse kutsuda.

Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.
Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:

● kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kätteto-
imetamine;

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

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

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

Head soovides

Annely Noobel, Lõuna prk juht

postkontori teadaanne

 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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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.

11.märtsil saabus Jõgevalt meie kooli taas rõõmusõnum: 
Gram of Fun saavutas III korda Alo Mattiiseni nim laulukonkursil 
Grand Prix! Uskumatu tulemus. Juba ainuüksi ühe sellise võidu 
peale võib südamest rõõmustada, kuid kolmandat korda- see 
tundub juba utoopilisena.

Seekord, nagu ka 2016.a esines ansambel vähendatud 
koosseisus: Kadi Kaldmäe, Marike Peedosaar ja Hedvig-Hanna 
Raud Räpina Muusikakooli ja Marilill Suvi ning Kristina Bianca 
Rantala Põlva Muusikakooli nimekirjast. Esitusele tuli 3 laulu: 
ansambel Justamendi repertuaarist “Vangile ei meeldi trellid”, 
Vikerraadio Õhtujutu tunnuslauluks oleva “Unelaulu” ning Uno 
Naissoo laulu “Tee-ehitaja”. Laulud on keerukad ja põnevad, mille 
eest on hoolt kandnud Riivo Jõgi, Margot Suur on pikki aastaid 
hoolitsenud lauljate kõrge vokaaltaseme eest.

Mitte ükski teine koosseis ei saavutanud üldkokkuvõtteks 
punktisummat 9, kuid Gram of Fun`i tulemuseks 9,7, mis tä-
hendab, et praktiliselt ideaalne esitus.

Tänaseks päevaks on see fantastiline lauljate kogum saa-
vutanud 4 Grand Prix`d (üks neist Vilniuse rahvusvahelisel 
konkursil). Õnnitleme lauljaid ning juhendajaid! Ansamblil seisab 
suve hakul ees kontsertreis Bad Segebergi (Saksamaa), kuhu 
neid oodatakse messile esinema.

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

kodukandipäev leevakul
Sellel aastal tähistame Leevaku koolihariduse 150. aasta-

päeva. Täpselt nii palju aastaid on möödas Leevakul esimese 
õpilase koolipinki asumisest. Kuigi 2001. aastast alates ei ole Lee-
vaku külas enam oma kooli, on siiski veel palju endisi õpilasi, kelle 
noorusaeg on möödunud Võhandu kaldal asuvas punakaspruunis 
koolimajas. Tore oleks taas kokku saada nii oma klassikaaslaste 
kui õpetajatega, seetõttu on 8. juulil Leevakule oodatud kõik 
endised õpilased ja õpetajad, Leevaku kandi praegused ja 
endised elanikud ning kõik külalised. 

Palume kõigil lendudel jagada informatsiooni oma klassikaas-
laste seas. Selleks, et meil oleks mida meenutada ja vaadata, 
palume saata oma klassist pilte või panna kirja naljakaid juhtumeid 
ning lugusid e-posti aadressil leevaku@rapina.ee või postiga 
Leevaku raamatukogu, 64428 Leevaku, Põlvamaa. Lugusid ja 
pilte ootame hiljemalt 15. maiks.

Osalustasu 10 eurot, mille saab kanda üle MTÜ Leevakk 
pangakontole nr  EE042200221066292592 või tasuda kohapeal. 
Lastele kuni 18 eluaastat osalustasu ei ole.

Registreerida saab järgneval leheküljel kylad.rapina.ee/et/
kodukandipaev-leevakul/ või Leevaku Raamatukogu telefonil 
7952238.

MTÜ Leevakk

peipsimaa maitseid ja  
peipsi järvefestivali tutvustati 

turismimessidel
Jaanuar ja veebruar on turismisektoris messide rohke 

kuu. Järjest toimusid messid Helsingis, Riias ja Tallinnas. 
Kõigil neil messidel oli esindatud Peipsimaa piirkond oma 
erinevate toodete ja üritustega.

Jaanuarikuu kolmandal nädalal toimus Helsingis Põhjamaade 
suurim turismimess. Koos Tartumaa ja Lõuna-Eesti Turismiga 
tutvustasime soome külastajatele Peipsimaal toimuvat ja uusi 
põnevaid tegevusi. Messi külastajad said proovida erinevaid 
maitseid Peipsimaalt – Alatskivi mõisa veinid, Setomaa sõir, 
leiba maitsevõiga. Piirkonda tutvustades tõdesime, et naabrid on 
paljudes kohtades Peipsimaal käinud, kuid on veel ka mitmeid 
avastamist väärt paikasid, lisaks pakkusid huvi uued ja põnevad 
üritused ning atraktsioonid. 

Riias 3.–5. veebruaril toimunud Balttour 2017 turismimessil 
tutvustasime Lõuna-Eesti pinnal Peipsimaa turismivõimalusi. 
Kolmeks päevaks kolisid Läti suurimale turismimessile. Sibulatee, 
Peipsi koha, Peipsi järvefestival ja Seto Folk. Seekord tutvustasid 
Peipsimaa turismiasjalised piirkonda Peipsi järvefestivali mängu 
kaudu. Külastajad said Peipsi Järvefestivali sadamate juurde 
paigutada piirkonnale iseloomulikke magneteid ning tutvuda kogu 
Peipsiäärse piirkonnaga. 

Veebruari teisel nädalavahetusel 10.–12. veebruarini osalesid 
Peipsimaa, Sibulatee, Setomaa ja Peipsi Järvefestival Tallinnas 
TourEst messil. Peipsimaa pinnal said külastajad proovida eri-
nevaid Peipsi maitseid – Peipsi kurk, sibulamoos, vanausuliste 
keedusuhkur, Alatskivi mõisa veinid, Setomaa sõir ja palju muud. 
2017. aasta on Peipsimaa Eesti maitsete piirkond ning erinevate 
maitsete kaudu saime külastajatele kõige paremini tutvustada 
toiduga seotud üritusi. Ka TourEst messil said külastajad mängida 
Peipsi järvefestivali mängu, pannes õigetesse sadamatesse piir-
konnale iseloomulikke magneteid. Kingitusteks jagasime Peipsi-
maa tooteid ja Peipsi toidu retseptidega kalendreid. Külastajatele 
pakkus kõige enam huvi teist korda toimuv Peipsi järvefestival. 
Ka Venno Loosaar tõdes, et Peipsi ääres on palju avastamata 
kohti, kuhu võiks järvefestivali ajal minna. 

Kadi Ploom,
MTÜ Peipsimaa Turism juhataja ja koordinaator

Algamas on mahukas piiriülene koostööprojekt, mille siht on 
elavdada piiriülest koostööd ja ärisuhteid kohalike väiketootjate ja 
käsitöömeistrite vahel Eesti-Läti piirialadel – Setomaal, Räpinas, 
Vastseliinas ja Oraval, Apes ja Smiltenes. Projekti tegevustega 
julgustatakse neis piirkondades tegutsevaid ettevõtjaid alustama 
piiriülest kaubavahetust ja koostööd, mis aitaks neil rohkem tulu 
teenida.

Miks kohalike väiketootjate ja käsitööliste koostööpro-
jekt?

Talutoodete ja mahetoidu populaarsus on viimase kümnendi 
jooksul kiiresti kasvanud. Toidu värskust, naturaalsust ja maitset 
hindavad kõrgelt tarbijad nii Eestis ja Lätis kui ka naaberriikides. 
Samas ei tunta kohalikke väiketootjaid alati tarbijate seas piisa-
valt ei oma piirkonnas ega ka ülepiiri naabrite juures. Alustavad 
väiketootjad näevad eelkõige oma peamise turupiirkonnana 
kohalikku piirkonda, kuid nad võiksid rohkem ära kasutada ka 
piiri taga asuvate regioonide turupotentsiaali. Noored alustavad 
väiketootjad oskavad tihti võõrkeelt ning on avatud uute turgude 
otsimisele - neil on head eeldused ülepiiriliste kontaktide ning 
koostööpartnerite leidmiseks. 

Kui müüa talutooteid suurtele kombinaatidele või poekettidele, 
siis tootja saab sageli väga väikest tulu. Seetõttu tuleb julgustada 
ja toetada väiketootjaid kasutama muid müügikanaleid, kus on 
võimalik saavutada otsekontakte lõpptarbijaga nii oma piirkon-
nas kui piiri taga. Ülepiiriline koostöö Eesti ja Läti väiketootjate 
vahel on seni olnud tagasihoidlik. Ettevõtjatel napib ka teadmisi 
võimalikult kõrge lisandväärtusega toodete välja pakkumisel ning 
lühikeste tarneahelate loomisel. Seepärast on vaja korraldada 
vastavasisulisi koolitusi, õppereise ning muid ühisüritusi, kus on 
võimalik luua uusi kontakte naabruses asuvate ettevõtjatega ning 
omandada ühiselt uusi oskuseid ja teadmisi näiteks turunduse, 
pakendamise, kliendisuhete jne alal.

Meie piirkonnas on ka käsitööndus hästi arenenud ning meil 
on palju häid käsitöömeistreid, kes võiksid müüa oma tooteid ka 
laiemalt väljaspool oma kodupiirkonda. Uued noored meistrid saa-
vad hästi hakkama ka võõrkeelte ning arvutikasutamisega. Neil 
on head eeldused tänapäevase infotehnoloogia kasutamiseks 
müügis ja turunduses, näiteks toodete pakkumine e-poodides ja 

gram of Fun näitas taas ülekaalukalt oma head taset

oma veebilehe kaudu. Käsitöömeistrid mõlemast riigist saavad 
koos õppida, kuidas nutikalt panna enda kasuks tööle uuenduslike 
turundus- ja IKT-lahenduste võimalused. Käsitöömeistrid saavad 
ühiselt osaleda ka suurematel käsitöölaatadel.

Millised tegevused on plaanis?
Projekti tegevuste elluviimiseks moodustatakse neli sekto-

riaalset ettevõtjate gruppi. Need on marja- ja puuviljakasvatajate 
ning -töötlejate grupp; piima- ja lihatootjate ning -töötlejate grupp; 
köögivilja- ja taimekasvatajate ning -töötlejate grupp; käsitöö-
meistrite grupp. 

Igale grupile korraldatakse vastastikuseid õppereise (Eesti 
ettevõtjad Lätti ja vastupidi), mille  ajal toimuvad ka kohtumised 
kohalike ettevõtjatega. Planeeritud on ühine osalemine kohalikel 
laatadel (Lindora, Vastseliina, Räpina, Ape ja Smiltene laadad). 
Käsitöömeistrid saavad ühiselt osaleda suurematel üleriigilistel 
käsitöölaatadel. Igale ettevõtjate grupile korraldatakse umbes 4 
kahepäevast koolitust, mida viivad läbi Lõuna-Eesti ja Vidzeme 
piirkonna parimad vastava valdkonna eksperdid. Kõige aktiiv-
semalt uusi turge otsivad ettevõtjad saavad osaleda ühistel 
õppe- ja kontaktreisidel Valgevenesse, Pihkva oblastisse ning 
Soome. Samuti on kavas panna kokku ühine turundusmaterjal, 
mis sisaldab iga osaleva ettevõtte kohta infolehte kahes keeles.

Millal ja milliste tegevustega projekt algab?
Projekti partnerid on Setomaa Valdade Liit, Räpina Inkubat-

sioonikeskus, Vastseliina vald, Ape vald ja Smiltene vald. 
Palume kõigil, kes soovivad osaleda projekti tegevustes ja 

soovivad end projekti tegevustega kursis hoida, saata oma kon-
taktandmed oma piirkonnas projekti vedavale partnerile. Räpina 
Inkubatsioonikeskus koondab enda alla huvilisi Räpina, Meeksi ja 
Veriora valdadest. Huvilistel palume oma kontaktandmed saata 
e-posti aadressile leo@ariabi.ee. Nii on võimalik kõige paremini 
huvilised projektis pakutavaga kursis hoida.

Kõik partnerid korraldavad projekti alguses infopäeva pro-
jekti võimalikele osalejatele. Räpina, Meeksi ja Veriora valdade 
ettevõtjatele toimub infopäev 30. märtsil 2017 kell 18.00 Räpina 
Loomemaja saalis. Huvilistel registreeruda infopäevale hiljemalt 
24. märtsiks 2017 ülaltoodud e-posti aadressile.

Esimese ühise ettevõtmisena on plaanis 21. aprillil 2017 
Põlvas esimene Eesti ja Läti ettevõtjate kontaktüritus, mille järel 
külastatakse 22. aprillil Tartus Maamessi. 

Projekti tegevused viiakse ellu 2,5 aasta jooksul, käesoleva 
aasta aprillist 2019. aasta augustini. 

Projekti “COOP Local” elluviimist toetab Eesti-Läti piiriülese 
koostöö programm 2014–2020.

Projektimeeskonna nimel Leo Kütt

Gram of Fun on sellel vähendatud koosseisuga fotol: Marilill 
Suvi, Kristina Bianca Rantala, õpetaja Margot Suur, Kadi 
Kaldmäe, õpetaja Riivo Jõgi, Marike Peedosaar ja Hedvig-
Hanna Raud kui 3. korda Alo Mattiiseni konkursi Grand Prix 
omanikud!                                                         Foto erakogust

eesti-läti koostööprojekt “Coop-local”

Karjääri planeerimist võib võrrelda reisimisega: osadele sobib 
ainult viietärni puhkus Vahemere ääres ja selle eesmärgi nimel 
ollakse valmis palehigis pingutama,  teise jaoks sobib seljakott 
selga võtta ning esimesele lennule astuda teadmata, mida tulevik 
toob. Ka inimeste tööalased valikud on tihti sarnased: paljud tea-
vad, kuhu nad tahavad jõuda ning pingutavad selle nimel nii tööl 
kui koolis, teised väärtustavad enam põnevaid kogemusi ning ele-
vust, mida toob kaasa teadmatus. Karjäärinõustaja lähtubki oma 
töös ennekõike kliendist endast ning tema soovidest.  Iga inimese 
karjäär on ainulaadne, mis on loodud tema isiklikest valikutest ja 
otsustest. Karjääri võib kirjeldada kui pidevat protsessi. Karjää-
rinõustaja saab olla toeks sellel teekonnal, et aidata leida oma 
tööalast eesmärki ning kõrvaldada takistused selleni liikumisel.

Eesti Töötukassa pakub oma büroodes üle Eesti kõigile 
soovijatele võimalust tulla tasuta karjäärinõustamisele.  Karjää-
rinõustamine loob eelkõige eeldused, et suudame paremini oma 
võimalusi läbi mõelda ning teadlikumaid valikuid teha. Nõustami-
sele on oodatud kõik, töötavatest inimestest pensioniealisteni, kes 
tunnevad  huvi ja vajadust arutleda oma tööelu ja haridustee üle 
ning mõelda läbi tulevikuplaanid ja eesmärgid. Sageli kuuleme 
arvamust,  kui mul ei ole kavas õppima minna või oma karjääris 
kannapööret teha, siis ei ole mul karjäärinõustaja juurde asja. 
Tegelikult on lood pigem vastupidi. Tööeluga kaudselt või lähedalt 
seotud küsimused puudutavad igapäevaselt meid kõiki. Kuidas 
olla oma töös edukam? Kuidas hoida tasakaalu töö- ja eraelu va-
hel? Mis saab edasi, kui ees on koondamine või pensionile minek? 
Tahan minna õppima, aga mida? Ettevõtjaks või jätkata palgatööl? 
Tihti ei olegi otsest mure või probleemikohta, kuid hinges ja peas 
on mitmeid tööga seotud küsimusi, mida ei oska sõnastada või 
vastuseid leida. Kõigil neil juhtudel tasub karjäärinõustaja juurde 
pöörduda. Ainuüksi võimalus erapooletule inimesele oma olukor-
da kirjeldada on üks samm selgusele lähemale. Karjäärinõustaja 
oskab kaasa mõelda ja suunavate küsimuste abil aidata jõuda 
probleemi tuumani ning ka võimalike lahendusvariantideni. Ka 
võimalus lihtsalt oma mõtted ja küsimused ära rääkida on pal-
jude klientide jaoks olnud väärt karjäärinõustaja juurde tulemist. 
Kui soovid täiendada oma CV-d, koostada kaaskirja või arutada 
tööintervjuu üle, siis ka nende küsimustega saad pöörduda kar-
jäärinõustaja poole. 

Ulvi Kollom
Vaata lisa www.minukarjaar.ee

 „tuhande miili pikkune tee algab 
ühestainsast sammust.“

   Hiina vanasõna

jurist sally pukk 
osutab õigusabi nõustamist Räpina vallas tegutsevatele 
ettevõtjatele ettevõtlusega seotud küsimustes. 
Vaba nõustamisaja piires osutab teenust Räpina vallas 
tegutsevatele mittetulundusühingutele ja Räpina vallas 
elavatele inimestele.

TEENUS ON TASUTA.
Jurist võtab vastu 12. aprillil 2017 ajavahemikus 

11.00–15.00.
Aeg vajalik ette broneerida Räpina Äriabikeskuses,  

telefonil 521 8202 või e-posti aadressil leo@ariabi.ee.
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räpina ÜhisgÜMnaasiuMi teated
28. jaanuaril toimus piirkondlik füüsikaolümpiaad. Meie 
koolist saavutasid auhinnalisi kohti: 
Kevin Paul Talviste  – I koht,
Remi-Andero Õunapuu  – II koht,
Jaanika Piho   – III–V koht,
Andres Palusalu   – I koht.

* * *
30. jaanuaril toimus koolinoorte emakeeleolümpiaadi piir- 
konnavoor. Meie koolist saavutasid auhinnalisi kohti järgmised 
õpilased:
Erle-Mai Pabusk – II koht,
Triinuliis Sillakivi – III koht.

* * *
31. jaanuaril käisid 5.a, 5.b, 7.a, 7.b ja 8. klassi õpilased 
Räpina Rahvamajas vaatamas VAT Teatri etendust “Pal-
tänava poisid”. Näidend on valminud  Ungari kirjaniku Ferenc 
Molnari noorteromaani “Pal-tänava poisid” põhjal, mis kuulub 
aegumatu temaatika, põneva süžee ja värvikate karakteritega 
kindlalt laste- ja noortekirjanduse klassikavaramusse.
Kaasahaarav lugu räägib ungari noorukitest, kes mänguplatsi 
lahingutes kannavad ideed kodumaa iseseisvuspüüdlustest. Iga 
koolipoiss selles seiklusloos kannab endas unistusi ja on täis 
pealehakkamist nende eest võideldes. Pal-tänava poiste ja 
Botaanikaaia punasärkide võitlus  saeveski krundi pärast pani 
kaasa elama, mõtlema aust ja sõprusest.

* * *
1. veebruaril toimus Põlva Kultuurikeskuses XII noorte laulu- 
peo lastekooride ülevaatusettelaulmine. Põlvamaa laste- 
koore olid tulnud hindama ning õpetussõnu jagama laste-
kooride liigijuht Janne Fridolin, dirigent Ingrid Roose ja XII 
noorte laulupeo ideekavandi autor, helilooja Rasmus Puur. 
Tagasiside meie maakonna proovi kohta oli väga positiivne. 
Dirigendid olid rahul, sest 
õhkkond oli mõnus ning lauljad töötasid aktiivselt kaasa. 
Samuti meeldis neile Põlvamaa lastekooride ühendkoori ilus 
kõla. Meie kooli lastekoor laulis ette G. Ernesaksa laulu “Päev 
läeb puudele punane” ning saime dirigentidelt kiidusõnu toreda, 
tubli ja armsa esituse eest. Lisaks sellele jagati ka praktilisi 
näpunäiteid, mida järgmisel korral veelgi paremini teha ning 
millele rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Järgmine ülevaatus 
on juba 19. aprillil ning selleks ajaks tuleb veel mitmeid laule 
selgeks õppida.

* * *
2. veebruaril möödus 97 aastat Tartu rahulepingu sõlmi-
misest. Meie tähistasime seda oma koolis piduliku lipu heiska-
misega. Ürituse organiseeris õpetaja Tarmo Tammes.

* * *
3. veebruaril käisid 1.b klassi õpilased Räpina Aianduskoolis, 
kus keskkonnakaitse õpetaja Arvi Lepisk tutvustas lastele 
loomade nahkasid, luid ja sarvi. Lapsed said väga põhjaliku 
ülevaate meie metsades elavatest loomadest. Oli väga huvitav 
ja teadmisterohke päev.

* * *
3. veebruaril esines gümnasistidele kooli vilistlane ja 
Riigikogu liige Meelis Mälberg, kes rääkis oma õpingutest 
Räpina Ühisgümnaasiumis (toona keskkool) ja Eesti Maaüli-
koolis. Ettevõtlusega hakkas ta tegelema juba üliõpilaspõlves, 
pannes aluse aktsiaseltsile Matrix-Puit. Sellele järgnes Räpina 

Paberivabriku juhtimine. Majandustegevuse kaudu jõudis 
noor ettevõtja poliitikasse. Aastatel 1998–2002 oli reformiera-
kondlane Meelis Mälberg Räpina linnapea. Kõneleja kutsus 
noori julgelt elu poolt pakutud võimalusi kasutama ja aktiivselt 
ise endale võimalusi looma. Samuti rõhutas ta võõrkeelte, sh 
vene keele olulisust.

* * *
4. veebruaril toimus piirkondlik bioloogiaolümpiaad. Meie 
koolist saavutasid auhinnalisi kohti järgmised õpilased: 
Märten Kala  – II koht,
Kati Heering  – III–IV koht.

* * *
7. veebruaril toimusid Põlva maakonna koolide 1.–3. klassi 
õpilaste rahvastepallivõistlused. Räpina Ühisgümnaasiumi 
poisid saavutasid I koha ja tüdrukud III koha.
Poiste võistkonda kuulusid Jaan Junson, Karl-Robert Härm, 
Marvin Poltan, Oliver Hans Kaljuvee, Kevin Salve, Rasmus 
Oijov ja Rasmus Mestiljainen. Tüdrukute võistkonnas mängisid 
Kätriin Punmann, Kätryn Liblik, Marleen Möller, Stella Lisethe 
Kivilo, Meribel Toim, Karoliis Rohtla, Meryl Talv ja Cordelia Liiv. 
Õpilasi juhendas kehalise kasvatuse õpetaja Ants Järv.

* * *
7. veebruaril oli rahvusvaheline turvalise interneti päev. 
Veebruari teisel ja kolmandal nädala toimusid Räpina ÜG 
põhikooliõpilastele tunnid, kus õpilased vaatasid filme, lahen-
dasid teste, osalesid aruteludes ja mängisid mänge. Kõik 
osalenud koolid on näha interaktiivsel kaardil.

* * *
9. veebruaril käisid 9.a ja 9.b klassi õpilased õppeekskur-
sioonil Tallinnas. Külastati muuseume Kiek in de Kök ja Bas-
tionikäigud. Õhtul vaadati Rahvusooperis Estonia etendust 
„Savoy ball“.

* * *
10. veebruaril toimus maakondlik sõbrapäev.

* * *
11. veebruaril toimus loodusteaduste olümpiaadi piirkond-
lik voor. 
Olümpiaad toimus ühes vanuseklassis – aastal 2002 või 
hiljem sündinud õpilastele. Lahendada tuli teoreetilisi üles-
andeid eelkõige keemia, füüsika ja bioloogia valdkondadest. 
Ülesannetes olid loodusteadused omavahel lõimitud mitme-
suguste elulähedaste, loodusteadusliku sisuga probleemide 
kaudu. Ülesannete edukaks lahendamiseks oli vajalik funkt-
sionaalne lugemisoskus, lai silmaring, hea loogika ning aine-
alased teadmised (sh ka teemadel, mida koolitunnis õpitakse 
alles gümnaasiumis). Meie koolist osalesid olümpiaadil Märten 
Kala (8.a), Rasmus Freirich (7.b) ja Kaarel Volk (7.b).

* * *
Räpina Ühisgümnaasiumi uueks õpilasesinduse presidendiks 
valiti Alina Poduškina ja asepresidendiks Oksana Lõssenko.

* * *
14. veebruaril toimus Räpina Aianduskoolis omaloomingu-
konkurss. Võisteldi kuues erinevas kategoorias. Andry Must, 
Märten Kala ja Brigitta Uibo esitasid muistendeid Räpinast 
ning saavutasid kategoorias „Suuga teen ma suure linna“  
II koha. Juhendas õpetaja Maire Alver.
8.b klassi õpilased Reijo Sõukand ja Taimar Treier tutvustasid 

papist kassimaja ja klass saavutas kategoorias „Rohelisem 
elu“ III koha. Juhendasid Olav Pihlapuu ja Marika Ääremaa. 

* * *
16. jaanuarist kuni 14. veebruarini toimus maakondlik 
sõbrapäeva fotokonkurss, millest võtsid osa 3.a ja 3.b klassi 
õpilased. Osalejaid autasustati  tänukirjaga.   

* * *
14. veebruaril toimus meie koolis rahvusvahelise kultuuripäeva 
„Sõbralikult koos“ raames Läti kultuurikollektiivide kont-
sert.

* * *
16. veebruaril toimus piirkondlik venekeelsete luuletuste 
lugemise konkurss 8. klassi õpilastele. Meie koolist saavu-
tasid auhinnalisi kohti järgmised õpilased:
Agnes Leek –   I koht 
Stefan Parimski –   II koht
Andry Must –   III – IV koht. 
Õpetaja Riina Kopli.

* * *
16. veebruaril toimus matemaatika-võistluse „Nuputa“ 
Põlvamaa eelvoor. Osaleti nii individuaalses peastarvutamises 
kui ka võistkonnavõistluses.
Parimad tulemused saavutasid:
Romio Tikka individuaalses peastarvutamises III koht (kaotus 
I–II kohale ning maksimumile 0,5 punkti);
4. klassi võistkond II koht, võistkonda kuulusid Alisa Burdina, 
Romio Tikka ja Robin Kolli.
7. klassi võistkond II koht, võistkonda kuulusid Ken-Marten 
Puusaar, Kaarel Volk ja Harri Mähar.

* * *
17. veebruaril käisid 11. ja 12. klassi õpilased õppeekskur-
sioonil Intellek-tika Tartu Messikeskuses.

* * *
17. veebruaril toimus Põlva muusikakoolis poistesolistide 
maakondlik võistlusvoor. 
Üritust korraldab Eesti Meestelaulu Selts. Meie kooli esindas 
3.a klassi õpilane Remon Ainson.

* * *
20. ja 21. veebruaril külastas meie kooli 1.–5. klassi õpi-
lasi jalgpalliliit. Toetamaks jalgpalli arengut ja populaarsuse 
tõusu üldhariduskoolides alustas 2014. aasta sügisel EJLi 
kooliprojekt „Jalgpall kooli!“. Kooliprojekti eestvedaja on Eesti 
Jalgpalli Liit (EJL), keda toetab Nike. Projekt on koostatud 
2020. aasta lõpuni ja sihtrühmaks on üldhariduskoolides 1.–5. 
klassis õppivad poisid ja tüdrukud.

* * *
23. veebruaril toimusid koolis Eesti Vabariigi 99. aastapäe-
vale pühendatud aktused.

* * *
28. veebruaril toimusid 9.ab klassi õpilastele karjääriõppe-
tunnid. Läbiviijateks olid Põlvamaa Rajaleidja keskuse karjää- 
rinõustaja Eha Raav ja karjääriinfo spetsialist Anette Org.

Kersti Sammelselg,
Räpina ÜG õppealajuhataja

Lühike ja tegus veebruar on läbi saanud ka Räpina Lasteaias 
Vikerkaar. Aasta lühimasse kuusse mahtus väga palju rõõmuroh-
keid päevi nii õpetajatele kui ka lastele.

Üks tähtsamaid päevi veebruaris on muidugi sõbrapäev. 
Nõnda algas veebruar väärtustehommikuga, mille teemaks oli 
suur väärtus - sõprus. Sõprusest jutustas Õnneseente rühma 
õpetajate ja laste esitatud lavastus. Sõprusest rääkis ka teater 
„Sõber”, kes käis Vikerkaare lasteaias külas ning mängis  etendust 
„Okkaline lugu”.

Mõmmide rühm tähistas sõbrapäeva koos Muumide rühmaga, 
valmistades ühiselt pulgakooke. Lisaks lastele olid peol sõbrad lil-
lad karud, kes on soetatud „Kiusamisest vabaks” projekti raames.

Tore päev oli ka Õnneseente ja Sipsikute rühmas - koos 
mängides möödus aeg linnulennul.

Tähelepanuta ei jäänud ka pisikesed Oravate rühma lapsed. 
Suured Õnneseened võtsid väikestel Oravate rühma lastel käest 
kinni ning koos jalutati vallavalitsuse hoone juurde. 

Üheskoos tähistasid sõbrapäeva ka Krõllide ja Lepatriinude 
lapsed - etendati näidendit, tantsiti ja tehti ühine suupistelaud. 
Järgmisel päeval said Muumide ja Lepatriinude lapsed ka rüh-
maruume vahetada.

17. veebruaril toimus Põlva Muusikakoolis Põlvamaa piirkond-
lik poiste solistide lauluvõistlus. Lasteaiast esines Henri Mertsina, 
juhendas õpetaja Riina Tamm. Henri pääses edasi Lõuna- Eesti 
vooru, mis toimub Tartus 26. märtsil.

Lasteaia  õppeaasta üheks eesmärgiks on  muutuste märka-
mine looduses. Seoses sellega valmistas iga rühm ilmastikunäh-
tuste mängu, mida sai sõpradega jagada ning üheskoos mängida.

Ilma poolest on pime ja libe veel veebruariski. Krõllide ja 
Lepatriinude rühmad kutsusid külla politseitöötaja, kes rääkis 
ohutust liiklusest tänaval ning demonstreeris oma töövahendeid. 

Ettevalmistusi tehti märtsikuus toimuvaks emakeelepäe-
vaks. Majasisese luulepäevaga tervitasime alanud kukeaastat. 
Luulepäeva eestvedajateks olid Krõllide ja Lepatriinude rühm, 
kelle õpetajad kehastusid kanaks ja kukeks. Kõik soovijad said 
väikesel laval ette kanda oma luuletuse ning proovile panna oma 
esinemisjulgust.

tegus veebruarikuu lasteaias vikerkaar

Sel aastal tähistas Eesti Vabariik oma 99. sünnipäeva. Las-
teaiapere kogunes sel puhul saali ning lapsed esinesid erinevate 
laulude ja tantsudega. Pidulikkust jätkus sellesse päeva küllaga. 

Veebruarikuu lõpetas vahva vastlatrall lasteaia saalis. Kuna 
õues lund nappis, toimus vastlapäev lasteaia saalis - kelgutati 
tekkidega, mängiti erinevaid vastlamänge ning lõunaks söödi 
hernesuppi ja vastlakuklit.

Õnneseente ja Lepatriinude rühma lapsed liitusid ka Aian-
duskooli läbiviidavast taimeprojektist “Sõprusetera”. Projekti 
eesmärgiks on kasvatada, hooldada ja vaadelda aedherne taimi, 
võrrelda nende kasvu ja saada vilju.

Tegus veebruar on selleks korraks otsa saanud ja kätte on 
jõudnud esimene kevadkuu märts. Lasteaiaperel on käesolevaks 
kuuks palju vahvaid tegevusi välja mõeldud ning loodame teiegagi 
neid edaspidi jagada.

Õnneseente rühma õpetajad

Ivi Kopli ja Katrin Raudmäe

Mõmmide rühm tähistas sõbrapäeva koos Muumide rüh-
maga.                                                Foto: Lasteaed Vikerkaar

esinesid gram of Fun ja noorkuu
Naistepäeva eelõhtuks oli väga paljudel räpinlastel ning ka 

mitmetel meie maakonna elanikel plaanid juba varakult tehtud, 
sest ees ootas üks vokaalmuusika gurmeekontsert. Ühelt poolt 
ääretult naiselik Gram of Fun kooseisus: Kadi Kaldmäe, Hed-
vig-Hanna Raud, Marike Peedosaar, Kristina Bianca Rantala, 
Marilill Suvi, Liis Tintso ja Kristi Raias ning teiselt poolt juba väga 
kogenud meesansambel Noorkuu koosseisus Martti Meumers, 
Rein Kahro, Ilmar Madison, Remi Teras ja Märt Murrik. Kontserdil 
oli esindatud nii tugev yang ja leebem yin ning seetõttu oli kogu 
esitus imelises tasakaalus. 

Gram of Fun on loodud Räpina ja Põlva muusikakoolide lau-
luõpilastest 2015. aastal ning nad on võitnud juba mitmeid Grand 
Prix`sid nii kodu- kui ka välismaal. Meesansambel Noorkuu on 
aga loodud 1996. aastal. Ansambli mõned liikmed on küll aastate 
jooksul vahetunud, kuid oma muusikastiililt on jäädud samaks. 
Tegemist on pop-jazz a capella grupiga, kelle repertuaaris on 
peamiselt nii eesti- kui välismaiste poplugude töötlused, eesti 
hittlood läbi aegade ning osaliselt ka omaloomingut. Imeline 
oli see, et mehed panid kogu saali kaasa laulma ning naljakalt 
häälitsema, mistõttu kontakt saali ja lava vahel oli suurepärane. 
Nii pika staažiga lauljatel on see kahtlemata lihtsam kui noortel 
piigadel, kuid tüdrukud ei jäänud oma laulmisoskuselt meestest 
üldsegi maha, vaid näitasid, milleks nad võimelised on.

Ansambli Gram of Fun lauljad on kõik õppinud soololaulu, 
seetõttu esinevad nad kontsertidel väga erinevates koosseisu-
des, väga tihti esinevad nad ka solistidena back`i saatel. Lauljaid 
juhendavad fantastiliselt andekad ja väga töökad Margot Suur 
ja Riivo Jõgi. Põnev oli kuulata esmaettekandes Vikerraadio 
Unejutu signatuuri “Unelaul”, mis oli väga hästi ja põnevalt läbi 
komponeeritud, kasutatud hulgaliselt nii tekstis kui ka muusikas 
igasuguseid erinevaid võtteid. Suur tänu maestro Riivo Jõgile 
ülihea seade eest!

Lauljaid oli kuulama tulnud Põlvamaa sõpruskreisi Bad Sege-
bergi kultuuri- ja haridusjuht Rüdiger Jankowski, kes ootab Gram 
of Funi juunikuus ametlike külalistena esinema Segebergi kreisi 
messile. Ta jäi lauljate esinemisega ääretult rahule.

Kontserdi lõppedes seisis kogu saal tänutundes püsti, et aval-
dada tunnustust kõrgetasemelisele vokalistidele. Kaunis õhtu oli!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor
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22. märtsil oli rahvusvaheline veepäev ning toimus mitmeid 
veekaitset propageerivaid tegevusi üle maailma. Veepäeva tähis-
tamise traditsioon ulatub 1993. aastasse, mil ÜRO Peaassamblee 
kuulutas 22. märtsi ülemaailmseks veepäevaks. Veepäeva ees-
märgiks on juhtida inimesi kas või ühel päeval aastas mõtlema 
rohkem mageveeressursside mõistlikule ja säästlikule tarbimisele. 
Käesoleval aastal on fookuses reovee puhastamine.

Kas teadsid, et …
maailmas on 1,8 miljardit inimest, kellele puhas joogivesi on 

kättesaamatu. 
üleilmselt suunatakse üle 80% tekkivast reoveest tagasi loo-

dusesse, ilma et seda enne puhastataks.
saastunud vesi ja halb hügieen põhjustavad igal aastal üle 800 

000 surmajuhtumi. 

Nende numbrite taustal võivad eestlased üsna kergendatult 
hingata, sest meie pinna- ja põhjavee seisund on täna üldiselt hea. 
Siiski ei ole see alati nii olnud ning murekohti on tänagi. Möödu-
nud sajandil 1950-60. aastatel oli Eesti pinnaveekogude seisund 
võrdlemisi looduslik ja hea. Edasine intensiivne põllumajanduslik 
suurtootmine aga põhjustas veekogude reostumist – vette sattus 
põldudelt väetisi ja taimekaitsevahendeid, lautadest virtsa. Linna-
de ja tööstuse reovesi juhiti tihti ilma puhastamata veekogudesse. 
Halvim olukord valitses 1970-80. aastatel. Pärast Eesti taasise-
seisvumist on pinnaveekogude seisund aina paremaks muutunud. 
2013. aasta seisuga oli 62% Eesti pinnaveekogumitest heas või 
väga heas seisundis. Ülejäänud 38% veekogumi puhul tuleb teha 
jõupingutusi nende seisundi parandamiseks. 

Põlva maakonnas on 40 jõe- ja järvekogumit, millest on 2 
väga heas, 23 heas, 13 kesises ja 2 halvas seisundis. Väga heas 
seisundis on Võhandu jõgi Räpina paisust suudmeni ja Nohipalo 
Mustjärv. Kesist seisundit põhjustab jõgedel väga suuresti just 
paisutamine. Halvas seisundis on Piusa jõgi Kiviojast suudmeni, 
milles on probleeme kalastiku kõrval ka saasteainetega vees. 
Järvekogumitest on kesises seisundis Meelva ning halvas Pihkva 
järv – mõlemad toitainete rohkuse tõttu.

Vee seisundit ohustavad peamiselt fosfor- ja lämmastiku-
ühendid, mis satuvad vette asulate reoveepuhastitest, metsast 
ja põllumaalt. Need panevad veekogudes vohama taimestiku 
põhjustades selle kinnikasvamist. Lämmastik ja fosfor on taime-
kasvu soodustavate väetiste põhilised toimeelemendid, fosforit 
sisaldavad putukatõrjevahendid, olmekeemia, eelkõige kodudes 
kasutatavad pesu- ja puhastusvahendid. Et vältida nende ainete 
loodusesse sattumist on vajalik tekkiva reovee puhastamine. 
Keskkonnaregistri andmetel on Eestis üle 1000 reoveepuhasti, 

naksid ja roosid tähistasid  
5. tegevusaastat

24. veebruaril oli väga tähtis päev – Eesti Vabariigi 99. sün-
nipäev ning tantsurühm Naksid ja Roosid otsustas tähistada sel 
tähtsal päeval oma 5. tegevusaastat. Rahvalik pidu toimus Ruusa 
kultuurimajas, kuhu saabusid ka oodatud külalised. Viie aasta 
sisse on jäänud palju ühisesinemisi erinevatel tantsuüritustel 
ning toredaid väljasõite. 

Miks me seda teeme? Kuidas sündis tantsurühm Nak-
sid ja Roosid? Mis viib meid edasi? See on ühine jõud, 
kokkukuulumistunne ning armastus tantsu vastu.

Kõik sai alguse 2011. aasta sügisel, mil tantsuhuvilised said 
Ruusal kokku. Huvi rahvatantsu vastu oli oodatust suurem ning 
seetõttu tuli teha julgeid otsuseid. Lisaks varem tegutsenud 
segarahvatantsurühm Reilenderile alustas nelja paariga väike 
segatantsurühm, millel ei olnud tol hetkel veel nime. 

Kaheksaliikmeline tantsurühm alustas oma hooaega Piret 
Varjundi juhendamisel. Soov oli teistest rühmadest mõnevõrra 
erineda nii valitigi tantsud Mait Agu loomingust. See oli hea mõte! 
Üheks esimeseks tantsuks oli „Naksid ja Roosid“. Selle tantsu 
iseloom peegeldas hästi rühma särtsakaid liikmeid. Nii saigi 
tantsurühm endale ilusa nime „Naksid ja Roosid“.

Naksid ja Roosid said hoo sisse! Tänu rõõmsameelsetele ja 
armastust täis tantsudele jäid Naksid ja Roosid oma olemusega 
teistele meelde. Tantsurühm haaras kinni igast esinemisvõimalu-
sest ja peagi ei olnud enam ühtki pidu ilma Nakside ja Roosideta.

Naksid ja Roosid tahtsid pürgida ikka kaugemale ja kauge-
male, ennast proovile panna. Seati eesmärk osaleda laulu- ja 
tantsupeol, kuid paraku nelja paariga tantsupeol osaleda ei saa-
nud. Nii saidki kokku Ruusa ja Võnnu tantsijad. Ühise eesmärgi 
nimel tehti palju tööd ja tulemuseks pääsesid Naksid ja Roosid 
Tallinnasse tantsupeole. See oli meeldejääv kogemus!

Peale tantsupidu hoog ei raugenud. Naksid ja Roosid on oma 
viie tegevusaasta jooksul tantsinud Põlvamaa tantsupidudel, 
esindanud Räpina valda nii Hiiumaal, Saaremaal kui ka Kihnus. 
Esinetud on ka Venemaal ja mitu korda Läti lavadel. Eelmisel 
suvel käidi koos Rappinvöö, Fanni ja Reilenderiga Prangli saart 
avastamas ja oma kultuuri tutvustamas. 

Vabariigi aastapäeval toimunud sünnipäevapeo juhatasid 
sisse kaks noort andekat tüdrukut Maarja-Lill Mahlakas ja Hanna 
Mathiesen. Suurepärased, julged ja ilusad õhtujuhid! 

Naksid ja Roosid esitasid külalistele rahvaliku eeskava. 
Tantsud valiti viie aasta jooksul õpitud tantsudest. Esimeseks 
tantsuks oli „Jooksupolka“, kuna see tuletas meelde tantsurühma 
algust. Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul esineti ka tantsuga „Eest 
muld ja Eesti süda“, mis liigutas iga pealtvaatajat. Peol esitasid 
omi tantse ka külalistantsurühmad, tehes seeläbi meile armsa ja 
meeldejääva kingituse. Suur tänu neile kõigile!

Täname Räpina Vallavalitsust ja Räpina Valla Kultuurikeskust 
meie tegevuse toetamisel!

Margit Mathiesen,
Nakside ja Rooside juhendaja

aksel vürst:  
i koht tartu piirkonna klarnetikonkursil

7. märtsil sai Räpina Muusikakooli pere taas rõõmusõnumi: Aksel 
Vürst saavutas Tartu piirkonnas konkursil “Parim Noor Instrumentalist 
2017” klarneti erialal oma vanusegrupis I koha! Teist kohta võistlusel 
välja ei antudki. 

Aksel õpib korraga nii Räpina kui ka H. Elleri nim Tartu Muusika-
kooli noorteosakonnas. Nii väikses koolis nagu on meie muusikakool, 
oleks raske tööd pakkuda vaid klarnetile spetsialiseerunud õpetajale. 
Seetõttu leidime, et töökale ning samas ka andekale Akselile oleks 
kõige kasulikum kahes koolis õppida. Tema õpetajaks H. Elleri nim 
Tartu Muusikakoolis on Tõnu Kalm, kes valdab klarnetimängu lausa 
virtuooslikult. Selline õpetajavalik sai tehtud ka seetõttu, et nii õpilase 
kui ka õpetaja mängus on teatud sarnaseid jooni, mis aitab kindlasti 
paremaid tulemusi saavutada. Kontsertmeistriks oli suurepärane 
pianist Elleri muusikakoolist, kes on oma mängutehnika poolest väga 
silmapaistev - Ieva Kostanda.

Kahtlemata on suure tõuke Akseli arengusse andnud ka Riivo 
Jõgi, kelle õpilane Aksel 2014/15. õppeaastal oli ning õp Jõgi ju-
hendamisel saavutas ta 2015.a vabariigis II koha. Järgmisel nädalal 
seisab ees jõukatsumine juba vabariiklikus finaalis. Hoiame Akselile 
kõvasti pöialt!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

02.märtsil toimus Valga Muusikakoolis Lõuna-Eesti muusika-
koolide regiooni klaveriõpilaste konkurss. Lõuna-Eesti regiooni 
kuuluvad Antsla, Karksi-Nuia, Otepää, Põlva, Räpina, Tõrva, 
Valga, Vastseliina, Viljandi, Värska, Võhma ja Võru muusika-
koolid ning Tarvastu Muusika-ja Kunstikool. Käesoleval konkursil 
osalesid Viljandi, Põlva, Otepää, Võru, Tarvastu, Antsla, Räpina, 
Tõrva ja Valga muusikakoolide õpilased. Kokku esines 24 noort 
pianisti, kellest 8 oli Räpina Muusikakooli õpilast. Meie õpetajad 
Martina Võrk (6 õpilast) ja Erene Petrova (2 õpilast) olid laste 
ettevalmistamisel väga suurt tööd teinud ning see töö ei toimu-
nud mitte ainult tundides, vaid selleks saadi kokku ka hilistel 
õhtutundidel, nädalavahetustel ning koolivaheajalgi. Meie kooli 
esindasid: nooremas vanuserühmas Gregor Mathias Rämson, 
II vanuserühmas Kaisa Mähar, Maia Mähar, Mirel Rämson ja 
Helerin Salve, III vanuserühmas Erle-Mai Pabusk ja Lenna-
Emilie Võikar ning IV vanuserühmas Tairi Tolmik. Kõik noored 
pianistid esinesid väärikalt ning pälvisid ka žürii esimehelt, Eesti 
Muusikakoolide Liidu esimehelt ja H.Elleri nim Tartu Muusikakooli 
klaveripedagoogilt Kadri Leivategijalt vaid kiidusõnu. Kui ta pä-
rast konkurssi veel kuulis, et kolmandik konkurssantidest pärines 
Räpina Muusikakoolist, siis avaldas ta erilist tunnustust, sest 
konkurssidel osalemine on üks osa õppeprotsessist ning avaldab 

kas oled mõelnud, kuhu jõuab sinu tekitatud reovesi?

kus reovesi puhastatakse ning sealt loodusesse lastav puhastatud 
vesi ehk heitvesi peab vastama kõikidele kehtestatud normidele. 
Heitvee kvaliteet mõjutab ka meie rannikumerd ja põhjavett, sest 
suublatest ehk vooluveekogudest kuhu heitvesi lastakse, jõuab 
vesi edasi nii merre kui imbub maapinda, saades meie igapäe-
vaselt kasutatavaks põhjaveeks. 

2013. aastal oli Põlvamaal 36 reoveepuhastit, millede heit-
vee väljalaskudest oli nõuetele vastavaid 31. Põlvamaa suurim 
reostuskoormuse tekitaja lämmastiku kui ka fosfori osas oli Põlva 
linn. Viimase kümne aastaga on reostuskoormus lämmastiku osas 
vähenenud 25% ning fosfori osas 65%.

Iga inimese soov on tarbida kvaliteetset ja nõuetele vastavat 
joogivett, ujuda puhtas järves ja meres, püüda kala jões, mille vesi 
on läbipaistev ja elustikurikas. Et seda kõike saavutada peame me 
igapäevaselt mõtlema säästlikule vee tarbimisele. Juba hambaid 
pestes veekraani kinnikeeramisest, tilkuva kraani parandamisest 
või fosforivaba pesupulbri kasutamisest on suur abi. 

Uuri vee kasutamise ja kaitse kohta lähemalt veeteemalisest 
õpimapist www.keskkonnaamet.ee/veemapp.

Mari Kala,
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Õpilased Põlva veepuhastusjaamas õppekäigul. 
Foto erakogust

klaverilapsed olid valgas toimunud konkursil väga tublid!
muusikutele vaid positiivset mõju: õpilased panevad end proovile, 
võrreldakse end eakaaslastega, harjutatakse rohkem jne.

Tulemused:
Gregor Mathias Rämson – kiituskiri kogu kava eest.
Kaisa Mähar – kiituskiri R.Pajusaare “Rähn Roberti” eest.
Mirel Rämson – kiituskiri L.Schytte “Trollide tantsu” eest.
Maia Mähar – diplom kogu kava eest.
Helerin Salve – III koht ning edasipääs vabariiklikule 
võistlusele.
Tairi Tolmik – III koht ning edasipääs vabariiklikule 
võistlusele.
Mitte kunagi varem pole meie koolist vabariiklikule konkursile 

edasi pääsenud kaks pianisti! See tähendab, et klaveriõpetajad 
on aastate jooksul omandanud häid õpetamisvõtteid ning seda, 
et nad on pühendunud pedagoogid.

Jäin ka ise tulemustega väga rahule ning avaldan tänu kõigile 
esinenud õpetajatele, õpilastele ning nende lapsevanematele, 
kes teevad muusikakooliga suurepärast koostööd!

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Klaverikonkurss. 
Vasakult:
Lenna Emilie Võikar, 
Maia Mähar, Kaisa Mähar, 
Gregor Mathias Rämson, 
2. rida: Tairi Tolmik, 
Erle-Mai Pabusk, 
Helerin Salve ja 
Mirel Rämson
Tagareas õpetajad 
Erene Petrova, Martina Võrk 
ja Marika 
Klimberg-Hyötyläinen

Foto erakogust
Tõnu Kalm, Aksel Vürst ja Ieva Kostanda.

Foto erakogust
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Tänavu jaanuaris mõõdus 35 aastat tudengite esimesest 
mässust Kuperjanovi haual Tartus.

Ei saa sellest sündmusest lihtsalt mõõda minna, käis tol ajal 
ka Afganistani sõda.

Tudengid on alati mässumeelsed olnud, eks neil see viha 
“võõrvõimu” vastu kasvas nii suureks, et tagasi hoida enam ei 
suutnud. Tuli algust teha, saagu mis saab!

Nad kartsid minekut Afganistani sõtta, kui õnnestub, saab 
eluga tagasi, kui ei, siis  tinakirstuga, nagu paljude Eesti poistega 
juhtus.

Kirjutan sellepärast, et viibisin just aastal 1982 jaanuaris 
haiglas, kuhu olid end sisse sokutanud ka kolm tudengit, kellel 
oli hirm Afganistani mineku ees, sest õppeedukus ei olnud kõige 
parem. Saime teada, et Raadil toimub midagi enneolematut 
tudengite korraldusel, kes tahavad minna Kuperjanovi hauale 
protestiks Afganistani sõja vastu.

Läksin koos kolme tudengiga ka kohale. Kalmistu peaväravas 
nägime seisvaid miilitsamasinaid, nende kõrval seisid miilitsad 
verekoertega, koertel olid esialgu suukorvid peas ja nad olid 
väga ärritatud, valmis tormama rahva sekka. Varsti lasti koerad 
peaväravale lähemale. Vaatasime, et see asi võtab halva põõrde 
ning hiilisime rahvamassist välja.

Haiglasse tagasi jõudnud, küsis vanemõde meilt, kas saime 

25. veebruaril toimus Lintes iga-aastane vastlapäeva üritus. 
See on muutunud aastatega juba traditsiooniks. Osavõtjaid saa-
bus kohale palju, kokku 55 vastlapäevalist. Oli nii kohalikke kui 
ka mujalt – Räpinast, Tartust, Tallinnast, Raadamaalt, Põlvast. 

Kuna viimaste aastate talv eriti ei soosi vastlapäeva pidamist 
väljas, siis väga kaua õues olla ei saanud. Õues pidasime võistlust 
suusatamises, kus kolm inimest pidid oskama korraga suusatada 
ühtedel suuskadel. Kohale oli toodud ka regi, millega said vast-
lapäevalised tunda reesõidu mõnu. Hobust meil küll polnud, kuid 
lapsevanemad olid kordamööda ree vedajateks. 

Sellel aastal oli tunnustatavate nominentide hulgas palju minu 
isiklikke tuttavaid. Dr Kaupi tunnen juba tema Räpinasse tulekust 
saadik. Viimased ligi kümme aastat on ta olnud minu perearst, 
keda ma austan ja usaldan. Seda enam, et nii rasket pähklit, nagu 
minu puhul, on ta tahtnud ja suutnud läbi hammustada. Olen sa-
geli imestanud kui tark ja mitmekülgne peab üks perearst olema 
– kui enam ise ei oska, saadetakse oma ala spetsialistide juurde. 
Tema head mälu, kogemusi ja rahulikku meelt annab imetleda!

Dr Kaupi on väga raske telefoni teel kätte saada ja kui siis 
lõpuks õnnestub, siis on tema nõuanne ja rahulik hääletoon 
hädasolijale rahustavalt mõjunud. Olen aru saanud, et noori 
perearste vist polegi nii väga peale tulemas, sest töö on raske ja 
seda suurem on surve eakatele.

Katrin Taimre on meie vallas magistrikraadiga sotsiaal-
nõunik, teda tunnen ma juba aegade algusest saati. Teda on 
usaldatud ka haigla nõukogu esimeheks. Kõiki töid teeb Katrin 
suure pühendumuse ja südamesoojusega. Nii sõbralikku ja lahket 
inimest annab otsida! Olen tema tööde ja tegemistega päris hästi 
kursis ja tean, et ta aitab abivajajaid ka töövälisel ajal. Peale selle 
jõuab ta tegutseda veel aias ja teha ka käsitööd. Sageli kutsub ta 
mind oma sõitudele kaasa, siis jätkub juttu mul kauemaks. Igati 
tubli inimene, keda esile tõsta, jõudu talle!

Ka ettevõtjat ja Varola juhti Toomas Heeringut tunnen ma 
aegade algusest peale. Igatepidi tubli mees nii oma paljudes 

Karl Songi sündis 05.11.1926. a Räpinas pedagoogide 
peres. Alg- ja keskkooli ajal õppis ta enamasti Räpinas, 
vahepeal õppis paar aastat ka Treffneri Gümnaasiumis. 
Seejärel muusikaõpingud Elleri muusikakoolis, kus koori-
juhtimist sai õpitud Richard Ritsingu ja akordionit Voldemar 
Kochi juures. Kuna muusikahuvi oli suur, siis oli loomulikuks 
jätkuks õppimine Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Gustav 
Ernesaksa  käe all. Lõpetamise järel asus õp Songi tööle 
Räpinasse, kus töötas Räpina Keskkoolis muusikaõpeta-
jana, juhendades samal ajal mitmeid ansambleid ja Räpina 
Meeskoori. 1961.a. viis elutee Tallinna, kus töötas aastaid 
Tallinna Rahvaloomingu Majas ja Nõmme Muusikakoolis.

Kuna Karl Songi oli tol ajal väga hinnatud õpetaja, siis 
kutsuti ta Rapla Muusikakooli akordioniõpetajaks tööle, kus 
töötas kokku 15 aastat. 1987. a asutati Räpina Muusikakool 
ning kooli direktor palus õp Songit tagasi kodukohta kolida, 
et siin jälle tööd alustada. Räpina Muusikakoolis töötas Karl 
Songi 14 aastat.

Hoolimata sellest, et Karl oli alates 2001. a aktiivsest 
tööst kõrvale jäänud, oli ta muusikakooli ikka teretulnud 
ning oodatud. Tema härrasmehelikkus, heatahtlikkus, tä-
helepanelikkus on sillutanud tee nii kolleegide kui ka  teiste  
südameteni. Vähe on Räpinas neid muusikaüritusi, kus Karl 
Songi ei oleks tänuväärse kuulaja või osaleja rollis viibinud. 
Ja alati avaldas ta kontserdist enda kui muusikaspetsialisti 
arvamust. Ainult tänapäevaselt lärmaka muusikaga ta ei 
saanud leppida - see suutis tema tuju kõvasti rikkuda. 

Vähe on Räpinas nii aktiivseid inimesi, kui oli Karl Songi. 
Alailma viibis ta kalavetel või seenemetsas. Samas armastas 
ta seigelda Võru-, Põlva- ja Tartumaal ning oli alatasa liikvel 
hoolimata sellest, et enesetunne polnud alati kõige parem.

Juubilari auks toimus 2006. a juubelikontsert, kus lisaks 
muusikakooli õpilaste ja õpetajate esinemisele esines ka 
Räpina Meeskoor Kristiina Nageli juhatusel. Karl Songit 
autasustati seoses 80. sünnipäeva ja kauaaegse töö eest 
Põlva Maavalitsuse poolt maavanema tänukirja ning Räpina 
vallavolikogu ja vallavalitsuse tänukirjaga. 

Sellises inimeses nagu oli Karl Songi, põlises räpinlases,  
kes oli pühendanud end muusikale,  ei saanud mõtetes ega 
südames olla midagi halba, sest sinna ei mahtunud peale 
muusika ja südantsoojendava härrasmehelikkuse enam palju 
midagi. Puhka rahus Elysioni väljadel, lugupeetud Karl Songi!

Räpina Muusikakool
Räpina Muuseum,

Räpina Vallavalitsus,
Räpina Vallavolikogu

in memoriam  
karl songi

vastlapäev lintes
Kuna õues lõõskas külm tuul, siis mindi kiiresti külakeskuse 

saali ning seal peeti maha mõned mängud ning viktoriinid. Nende 
eestvedjaks oli Linte küla tubli ja hakkaja noormees Andri. Pärast 
mänge söödi hernesuppi ja vastlakukleid. Meitserkokaks muidugi 
igati tubli ja hakkaja Inge. Lõpetuseks tänati kõiki osalejaid tänu-
kirja ja šokolaadiga.

Aitäh kõigile!

Ester Nagland,
Linte Raamatukogu-Külakeskuse juhataja

Vastlapäev Lintes.                                                                                                                                              Fotod: Helemall Sala

Märka ja tunnusta 2016. aasta nominentidest
ettevõtmistes kui ka suure pere isana. Firma omanikuna on ta 
rakkes igapäevaselt, ilma puhkepäevadeta. Imestama paneb 
Toomase suutlikkus igal pool kaasa lüüa, tema puhul jääb küll 
ööpäev lühikeseks!

Augustikuus viis Toomas kaugelt külla sõitnud sugulased 
looduse radadele imetlema Põlvamaad ja maailma puuhiiglasi, 
järvi, rabasid ja liivaluiteid. Tegime seda jälle Toomase uunikumi 
– punase bussiga. Sama buss sõitis ka kevadel laste laulu- ja 
tantsupeo rongkäigus ja peremees lõi näitlejana kaasa ka peol. 
Perepidudel on tunda Toomase organiseerijakätt ning võimalus 
nautida tema laulu ja pillimängu.

Olen sage külaline ja muuseumisõber ka koduloo- ja aiandus-
muuseumis, kus perenaiseks-õpetajaks on Kersti Murumets ja 
õpetaja Toivo Lees. Oma abist ei ütle Kersti kunagi ära. Imetlen 
alati Kersti ja ta tütre Kertu imepäraseid stende igal pool. Viimati 
Lintes ja Ülenurmel piimanduspäevadel, kus ma ka ise kohal 
käisin. Käiakse õppereisidel ja ennast täiendamas, väga sageli 
korraldab muuseum tänuüritusi Räpina tuntud inimestele. Nii et 
muuseumis meil elu keeb, need inimesed ei ole küll kuskil muu-
seumirottidena lossinurgas konutamas!

Jõudu neile kõigile!

Maie Vaino

tudengid kuperjanovi haual 1982. a jaanuaris
tagasi tervetena, ilma vigastusteta ja tervete pükstega? Muidugi, 
tulime enne mõllu tagasi. Eks need miilitsajõugud olid suunatud 
sinna kõrgete parteitegelaste poolt, rahvamasse vaigistama.

Hiljem saime teada, et kamp tudengeid ikkagi eksmatriku-
leeriti, sest nad käisid Kuperjanovi haual. Sädemest tõusis leek 
ja see säde hõõgus kuus aastat, kuni tõusis võimsam leek 17. 
aprillil 1988 .aastal muinsuskaitse algatusel Raadil, Eesti rahva-
muuseumi varemete juures hüüdlausega “Raadi vabaks!”.

Afganistani mõttetu sõda kestis 1979-1989, 10 aastat, miljonid 
hukkunud üle suure Venemaa, nende hulgas ka eesti poisse. 
Mäletan dokfilmi, kus Simson Seakülast aastaid  hiljem külastab 
Afganistani neid kohti, kus temagi seisis silmitsi surmaga. Mä-
lestused  kohutavast sõjast toovad talle pisarad silma ja kurvad 
meenutused langenud sõpradest ei lase uinuda. Langes sõdureid 
nagu loogu, hirmus mõttetu sõda!

Ka minu kaks noort sõpra, kes teenisid Vene sõjaväes, kao-
tasid oma elu ja toodi “tinakirstus” tagasi, miks hukkusid, jäigi 
teadmata, üks neist oli minu malemängu partner, kes oli minu 
juures korteris, õppides tehnikumis, igati tore, seltsiv noormees.

jaanuar 2017

Kalju-Johannes Kullerkupp

kultuurikoostöö  
naabritega on endiselt tasemel

Märtsikuu teisel nädalavahetusel käisid kolm Räpina Kul-
tuurikeskuse isetegevuskollektiivi Petseri rajoonis Laura vallas 
kontsertreisil. 

Laura Kultuurimaja isetegevuskollektiivid on kolmel korral 
esinemas käinud Räpina vallas toimuval kalameeste peol Võõp-
sus. Reisiseltskonda kuulusid naisansambel FANNI, segarahva-
tantsurühm REILENDER ja naisrahvatantsurühm RAPPINVÖÖ. 
Esinemispaikadeks olid piiriäärsed külad Laura ja Rotova. Saime 
äärmiselt sooja ja südamliku vastuvõtu osaliseks.

Aitäh reisi toetajale Räpina Kultuurkapitalile, eriti suur tänu 
reisi organiseerijale Leo Kütile.

Ülle Suss,
Tantsurühma RAPPINVÖÖ rühmavanem

Paljudele üliõpilastele tuleb tuttav ette olukord, kus enne 
ülikooli lõppu on vaja leida koht praktika sooritamiseks. Minu 
praktikaotsingud tõid mind koduvalda tagasi. 

Olen Tartu ülikooli kultuurikorralduse magistrant ja leida 
erialast praktilist tegevust on üsna keeruline, kuna õpin seda 
kaugõppevormis ja aeg praktika tegemiseks tuleb leida oma 
igapäevatöö kõrvalt. Loomemaja oli minu abipalve peale koheselt 
valmis hädast välja aitama. 

Jaanuari- ja veebruarikuu jooksul õnnestuski mul läbi viia 
oma praktika Räpina loomemajas. Eelnevaid teadmisi loomemaja 
tegevusest mul väga palju ei olnud ning seetõttu puudusid mul 
ka kindlad ootused praktikale minnes. Soovisin lihtsalt teada 
saada, kuidas elu seal majas kulgeb ning mida kõike nad Räpina 
rahvale pakuvad. 

Oli meeldiv näha kui positiivsed, abivalmid ja aktiivsed seal-
se maja töötajad on. Räpina rahvale püütakse pakkuda ainult 

Foto: Fanni, Reilender ja Rappinvöö Venemaad külastamas. 
Foto: Tarmo Noorem

Minu praktikakogemus räpina loomemajas
parimaid ning kvaliteetsemaid koolitusi, töötubasid ning üritusi. 
Minu jaoks oli kõige õpetlikum plakatite ning flaierite kujundami-
ne praktikajuhendaja Maiu Varese õpetamisel. Mind üllatas, kui 
aeganõudev ning loovust vajav töö see on. 

Praktika jooksul aitasin ka juhendada mudilaste loovringi 
Räpina lasteaias ning osalesin loomemaja suvepäevade planee-
rimises. Kogu praktika vältel sain end tunda kui meeskonna liige 
ning loodetavasti saan praktika kaitsmisel ka komisjonile edasi 
anda seda positiivsust, mida ise seal kogesin. 

Soovitan kõigil Räpina loomemaja külastada. Ükskõik, mis 
hetkel, sest nemad võtavad Teid alati vastu olgu see siis soov mi-
dagi õppida, luua või teha lihtne tutvus selle majaga. Soovin jõudu 
ja jaksu ning toredaid ettevõtmisi Räpina Loomemaja Rahvale!

Heleri Huuse
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naiskodukaitse fotonäitust saab 
näha ka räpina loomemajas

Märtsi lõpuni saab Räpina loomemajas näha naiskodukaitse 
90. sünnipäevale pühendatud fotonäitust. Veebruarikuu viimasel 
päeval avasid naiskodukaitsjad fotonäituse oma organisatsioo-
nist ja tegevusest Räpina loomemaja maakivist seintel. Fotosid 
oli mustvalgeid – ammustest enne-okupatsiooni aegadest – kui 
ka tänapäevastest tegemistest värvilisi. Räpinlased võivad 
mustvalgelt fotolt ära tunda Miikaeli kiriku ja järve, mille ette oli 
rivistatud paraad. Kes oleks osanud arvata, et paraad on kunagi 
ka Räpinas aset leidnud!

Näitust sõitis avama Kristi Randla, kes korraldab Kaitseliidu 
Põlva maleva ringkonnas sidealast väljaõpet ning on ka ise kolmel 
korral osalenud side- ja staabi erialavõistlustel. Kaitseliit on Kristit 
iseloomustanud nii: „Kristi Randla on ääretult rõõmsameelne, 
optimistlik, kohusetundlik, sihikindel ja hea südamega naine.“ Ta 
on aktiivne naiskodukaitsja olnud juba kümme aastat, vaatamata 
sellele, et vahepeal sai emaks. Tihtipeale ongi väike tütar Kristil 
Kaitseliidu üritustel kaasas nagu ka selle näituse avamisel.

Kristi Randla rääkis, et tihti arvatakse, et naiskodukaitsjad 
on sõdurite ja erinevate Kaitseliidu ürituste toitlustajad. Nii see 
siiski pole. Muidugi keedavad naiskodukaitsjad ka suppi ja kohvi, 
küpsetavad pirukaid, aga teevad veel palju muudki olulist ja on 
oma tegevusega meestele toeks. Naiskodukaitse tegevus on 
väga mitmekesine ja ringkonniti erinev, sõltudes kohapealsest 
vajadusest ning potentsiaalist.

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväl-
jaõppeks, juhtide õppeks ja instruktorite õppeks.

Vastavalt kokkuleppele kohaliku malevaga on naiskodukaits-
jatel soovi korral võimalik läbida ka tegevliikme sõdurioskuste 
baaskursus Kaitseliidus. Peale baasväljaõppe läbimist 1 kuu 
jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) valib 
liige endale eriala, millele spetsialiseeruda. Eriala valiku tegemise 
üle peab arvet jaoskonna juhatus. Erialad, millele Naiskodukait-
ses spetsialiseeruda saab, on avalikud suhted, meditsiin, side ja 
staap, toitlustamine, kultuur, sport, formeerimine ja noortejuht.

Vaike Tammes

Veidi aega tagasi sai käidud väikese seltskonnaga Leo Küti 
eestvedamisel Ukrainas.

Sellest ajendatuna sooviks omalt poolt veidi iseloomustada 
Leod. Allakirjutanul on olnud

au tunda Leod terve oma teadliku elu. 
Rahvalegend räägib, et kui nõukogude ajal tekkisid võimalu-

sed luua sidemeid Soome ettevõtetega, siis Räpina Metsamajandi 
direktor Valdek Kütt oli palunud Leol seda teha. Kui mõne aja 
pärast direktor päris aru asjade seisu kohta, siis Leo olla vastanud: 
“Kontakt oli, aga ei püsinud sees.” Praegu enam selliseid asju Leol 
ei juhtu. Kui on kontakt, siis püsib ka sees. See on hämmastav 
kuidas Leol on meeles kõik Ivan Ivanovitšid ja Niina Petrovnad, 
ükskõik kuhu ka ei läheks.

Ka Leo on kõigil meeles, sest nii nagu Leo organiseerib 
väljasõite, niisama palju võtab ta ka teisi vastu. Sellest ka head 
suhted paljudega naabermaadest.

Viimase reisi ajal Ukrainasse Kulikovkasse tuli sõidu ajal 
jutuks, et miks Leo üldse korraldab abisaadetiste kogumist ja saat-
mist abivajajatele? Ta ei peaks ju sellega tegelema. On ju tal palju 

Kuigi täna pole isiklikest tervisemuredest rääkimine enam 
paljudele probleemiks või valehäbiks, ei pühendata abiva-
hendite soetamisel konsulteerimisele piisavalt tähelepanu. 
Paraku võib abivahend vähese konsulteerimise tulemusel 
kujuneda mitu korda kallimaks. 

Abivahendite müügi ja üürimisega tegeleva Invaru juht Enn 
Leinuste tõi näite, et abivahendikeskuses võib sageli näha, kuidas 
abivajajale ostetakse suur pakk kalleid mähkmeid, mis ei pruugi 
tegelikult sobida ja võivad kasutaja või tema põetaja igapäevaelu 
hoopis ebamugavamaks muuta.

“Kahjuks ei taheta või ei julgeta alati nõu küsida, et selgitada 
välja abivajaja tegelik vajadus ja leida seejärel sobiv lahendus. 
Samas sõltub õige abivahendi valimisest ja erinevate toodete 
kombineeritud kasutamisest nii abivajaja mugavus kui ka mõju 
rahakotile,” selgitas Leinuste.

Nii näiteks kasutatakse Eestis voodihaigete puhul valdavalt 
imavaid pükse, mis võrreldes vormmähkmetega on koguni kaks 
korda kallimad. “Võib tekkida olukord, kus kulutatakse vajami-
nevaga võrreldes lausa kahekordne summa ja ostetakse toode, 
mille kasutamine on tegelikult ka abivajaja põetaja jaoks keeru-
lisem,” kirjeldas Leinuste. “Samas ei tea paljud, et nõu pidades 
oleks võimalik laia valiku seast kõige paremini sobiv lahendus 
leida, proovida erinevate tootjate erinevaid mudeleid ja osta neid 
esmalt kasvõi 3–4 kaupa, et siis edaspidi sobilikuma kasuks valik 

linnuhuvilised  
hakkavad aialinde jälgima

veebruarikuu  
räpina raamatukogus

Laste ja noorte kultuuriaasta tunnuslause on „Mina ka!”
Et saada rohkem teada laste elust ja tegemistest olid kõik 

7–12 aastased lapsed oodatud küsitlusele. Jagasime lastele 
küsitluslehed ning täidetud lehed saatsime ära.

Tunnuslause kutsub meid kõiki kaasa mõtlema ja tegutsema, 
innustab pakkuma lastele ja noortele võimalusi osaleda kultuu-
rielus. Tunnusaasta märksõnad iseolemine ja koostegemine 
toetavad lapse ja noore individuaalset, loovat ja omanäolist 
arengut ning samal ajal rõhutavad koostegemise võlu ja jõudu.

Kirjanik Henno Käo tutvustamiseks rääkisime 2. klasside 
õpilastele tema eluloost ning valikuliselt lugesime ette tema luulet 
ja proosapalu.

Sõbrapäeva tähistasime 1. klasside õpilastega. Toimus elav 
vestlus sõpruse teemal. Ka meie poolt ette loetud jutt kinnitas, 
et sõprus on väga vajalik. Koos meisterdasime sõbrale toreda 
südame.

21. veebruaril tähistasime 4. klasside õpilastega kirjanik Ilmar 
Trulli 60. sünnipäeva. Lugesime tema luulekogumikest vaimukaid 
luuletusi. Video vahendusel nägime ja kuulsime kirjanikku oma 
talveluulet lugemas.

Vastlapäeval jäi taas vastlaliug tegemata lume vähesuse 
tõttu. Kutsusime 3. klasside õpilased vastlapäeva tähistama 
raamatukokku. Rääkisime vastlapäeva kommetest ja tavadest. 
Liili Remmeli jutu „Lugu edevatest kuklitest” ettelugemisel said 
lapsed teada, kuidas tekkisid vastlakuklid. Suurt elevust pakkus 
mäng „Sea saba”, kus mängijad pidid kinni seotud silmadega 
seale saba õigesse kohta panema. Nalja tekitas valesse kohta 
sattunud saba. Lõpuks meisterdasime suurest nööbist vastlavurri.

Kodumaa sünnipäevaks oli raamatukogus raamatunäitus 
„Minu Eestimaa”.

Veebruarikuus tähistasime raamatunäitustega kirjanike Tiia 
Toometi, Heljo Männi, Ilmar Trulli sünnipäevi ning Voldemar Mil-
leri, Dagmar Normeti, Eno Raua ja Ott Arderi sünniaastapäevi.

Endiselt jätkame uute raamatute tutvustamist lasteaia Muu-
mide, Lepatriinude ja Mõmmide rühmas.

Laste ja noorte kultuuriaasta üritused jätkuvad veel edasigi.

Maire Jõks, Evi Tiigimäe,
Räpina Raamatukogu

teisigi kohustusi ja on ju olemas abiorganisatsioonid. Leo vastus 
selle oli, et ta sündis Siberis. Lapsepõlves nägi palju vaesust ja 
viletsust. Aga nägi ka palju häid inimesi, kes nende peret raskel 
ajal aitasid. Nüüd ta tahabki midagi jõudumööda tagasi anda.

Lõvil (Leo) on süda õige koha peal. Mis puudutab autoga 
reisimist, siis Leo võiks küll osaleda kestvussõidu maailmameist-
rivõistlustel. Viimase reisi ajal istus Leo nii minnes kui tulles nagu 
raudnael järjest roolis 17 tundi, läbides selle ajaga 1100 km. Kui 
ma julgesin teda tülitada küsimusega, et ehk ma võiks ka veidi 
juhtida, siis vastus oli raudne: ”Ei, ma sõidan ise.” 

Töö, mida Leo teeb nii loomemajas kui ka väljaspool seda, 
on olnud väga tõhus Räpina tutvustamiseks nii Eestis kui välis-
maal. Kui tuleb võõrastega juttu Räpinast ja sellest, mida meist 
teatakse, siis loomemeja ja tema juht on kõigil teada. Aiandus-
kool ja Paberivabrik peavad värisema uue konkurendi ees. Kui 
Räpina peaks kunagi vapilooma otsima, siis Lõvi sobiks selleks 
suurepäraselt (Leo-lõvi).

Toomas Heering

valesti valitud abivahend on ebamugav ja kulukas
langetada,” selgitas ta ja lisas võrdluseks, et ka kleiti või ülikonda 
ei osteta ju ilma proovimata.

Leinuste sõnul soovivad abivahendikeskuse külastajad 
sageli lihtsalt kiire lahenduse leida, mis ei pruugi alati kõige 
soodsam või efektiivsem olla. “Täna tullakse ja ostetakse meilt 
ühe abivajaja kuu varuks 60 püksmähet, kuigi kuluefektiivsuselt 
ja ka praktilistel kaalutlustel oleks oluliselt mõistlikum kasutada 
kombineeritult erineva imavusega erinevaid mudeleid - ühtesid 
päeval, teisi öösel,” tõi Leinuste näite. “Samas võiks katsetada 
ka väiksemaid ja soodsamaid mähkmeid ning kasutada vajadusel 
madratsi kaitseks imavaid kaitselinu. Kui aga probleem on rohkem 
tualeti kasutamise keerukuses, võiks pigem üürida päevaseks 
kasutuseks potitooli ja kasutada mähkmeid vaid öösiti.“ 

Leinuste sõnul on mähkmete läbimõeldumal soetamisel 
võimalik maksta nende eest kuni kaks korda vähem. “Kuigi abi-
vajajad saavad erinevaid abivahendeid soetades kasutada ka 
neile määratud riiklikku soodustust, tuleb arvestada, et tegemist 
on siiski igakuise kuluga,” rääkis Leinuste. Kokku hoitud raha 
eest saaks aga panustada teistesse hädavajalikesse abivahen-
ditesse – näiteks sagedasest mähkmete kasutamisest tundlikuks 
muutunud naha hooldusvahenditesse.

Helena Maripuu, 
Abivahendikeskus Invaru infojuht

Eesti Ornitoloogiaühingu rahvateadusprojekt Suvine aia-
linnupäevik alustas märtsis oma neljandat hooaega. Ootame 
aialinnupäevikuga liituma kõiki loodushuvilisi, et üheskoos jälgida 
meie aedades pesitsevate linnuliikide leviku ja pesitsusedukuse 
muutusi ning saada uusi teadmisi aialooduse kohta tervikuna. 

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 teiste 
osalevate aedade tulemusi ning salvestada ja välja printida enda 
päevikusse sisestatud andmed ja elamused. 

Kolme tegevusaastaga on Suvisest aialinnupäevikust  
kujunenud Eesti suuruselt teine rahvateadusprojekt, kus mullu 
osales ligi tuhat loodusvaatlejat, kes panid päevikusse kirja üle 
27 200 liigivaatluse. 2016. aastal pesitses Suvise aialinnupäeviku 
projektis osalejate aedades ühtekokku 78 liiki linde (keskmiselt 
4,3 liiki), kellest sagedasemad olid kuldnokk, rasvatihane ja 
linavästrik. Tulemustest selgus, et hea pesitsusaasta oli mullu 
rasvatihasel, kuid kehvapoolne näiteks metsvindil, linavästrikul ja 
suitsupääsukesel. Meie rahvuslinnul oli 2016. aastal keskmiselt 
4,14 poega, mis on küll palju parem kui 2014. aastal (3,87 poega), 
kuid kehvem 2015. aastast (4,33). 

Põhjalikumalt saab 2016. aasta tulemustest lugeda Suvise 
aialinnupäeviku kodulehelt.

Suvine aialinnupäevik 2017 kestab 1. märtsist 8. oktoobrini. 
Aialinnupäeviku tegemisi kajastab looduskalender.ee. 

Meelis Uustal,
Suvise aialinnupäeviku koordinaator

Eesti Ornitoloogiaühing

Metsvint.                                                               Foto: Tiit Külaots

korstnapÜhkija  
Marko põder (Fie)
alustab hooaega.

Mob. 53542988

põlvamaa omavalitsused  
on kehtestanud kohalikele 
teedele koormuspiirangud

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrge-
nenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad 
omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist 
alates alljärgnevatest kuupäevadest:

Kehtestatud koormuspiirangud on teede olukorrast sõltuvalt 
erinevad, kuid reeglina on liiklemine keelatud masinatele, mille 
kogukaal ületab 3,5 kuni 8 tonni.

Raskema kogukaaluga mootorsõiduki liiklemine on kohalikel 
teedel lubatud vaid omavalitsuse väljastatud eriloa alusel. Keh-
testatud liikluspiirangute eiramisest tulenevad kahjud hüvitab või 
heastab rikkuja.

kohalikud teed 
raskeveokitele suletudomavalitsus

6. märtsAhja

6. märtsKanepi

6. märtsKõlleste

6. märtsLaheda

2. märtsMikitamäe

1. märtsMooste

28. veebruarOrava

7. märtsPõlva

7. märtsRäpina

6. märtsValgjärve

2. märtsVastse-Kuuste

8. märtsVeriora

2. märtsVärska

Kertu Anni
Põlvamaa Omavalitsuste Liit

koolitus lastevanematele
Kõigile huvilistele toimub Põlvas 29. aprillil kell 11–14.15  

MTÜ Hingetugi Tuuli Võsa koolitus „Vanemluse ehituskivid – 
haridusliku erivajadusega lapse toetamine peres“. Projekti 
toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Põlva Kool ja Põlva 
Vallavalitsus.

Toimumiskoht: Põlva, Kesk 11, III korrus (Swedbanki maja,  
sissepääs Eltsu Äri poolt, Põlva Maarja Koguduse seminariruumis).

Koolituse ajal pakume vajadusel soovijatele tasulist lapse-
hoidu – ühe lapse eest 7 eurot.

Täpsem info: mtyemilielu@gmail.com.
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kultuurikalender Märtsis-aprillis
R, 24. III 18 Kirjandusõhtu „Lugemistund Tiia Toometi 
  loomingust“ Võõpsu Raamatukogus
L, 25. III 11 Koolitus: Suur mosaiik vineeril. 
  Info ja registreerimine maiu@ariabi.ee 
  või telefonil 5301 0830. 
   Räpina loomemajas
P, 26. III 10 Perepäev Leevakul. Lahe, lustakas pühapäev, 
  Mängud, Näomaalingud, punutud soengud,
  meisterdamine jms, Snäkipaus. Korraldavad 
  Räpina Avatud Noortekeskuse noored. 
  Tegevuste elluviimist rahastatakse Briti 
  Nõukogu poolt projektifondist “PickUp- Briti 
  Eri”. Info 56218491 või 
  e-post: enepikner@gmail.com 
   Leevaku külakeskuses
R, 31. III 19 Koorilauluõhtu. Esinevad Räpina valla koorid 
  ning külalisena kammerkoor Helü Tartust. 
  Kontsert on tasuta. 
   Räpina Aianduskooli saalis
L, 1. IV 14 Kaja Lijuri maalide ja vaipade näituse 
  „Varjatud maailm“ avamine 
   Räpina loomemajas
K, 5. IV 17 Räpina Muusikakooli õpilaskontsert 
   Räpina Muusikakoolis
R, 7. IV 15 Näituse „Bernhard Kärbis rõõmustas noorte, 
  töökate ja teotahteliste õpilaste üle“ avamine. 
   Räpina Raamatukogus
R, 7. IV 19 Rakvere Teatri etendus „Küllus. 
  Metsiku Lääne naised“. Pilet 14 eurot, 
  sooduspilet 12 eurot müügil Piletilevis ja 
  Räpina Valla kultuurikeskuses. 
  Info: kultuur@rapina.ee või 
  telefonil 796 1361. 
   Räpina Aianduskooli saalis
L, 8. IV 18 Orelikontsert „Kolm sajandit prantsuse 
  muusikat“. Esineb rahvusvaheliste konkursside 
  laureaat Anna Homenä. Sissepääs vaba 
  annetusega. Räpina Miikaeli kirikus
T, 11. IV 19 Kaunimate Aastate Vennaskond: „Igavesti   
  noor“. Pilet eelmüügis 10 eurot, tund enne 
  kontserdi algust kohapeal 15 eurot. 
  Piletid müügil Räpina Valla Kultuurikeskuses 
  ja Piletilevis. Info: kultuur@rapina.ee või 
  796 1361. Räpina Aianduskooli saalis
K, 12. IV 8 Folkloorne mänguprogramm „Päikesemäng“  
  algklassidele. Lisainfo muuseum@rapina.ee
  või telefonil 799 9545. 
   Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
E, 17. IV 18 Eesti Kontsert esitleb: Hedvig Hanson. 
  Pilet täiskasvanutele 5, õpilastele ja 
  pensionäridele 3 eurot, Räpina Muusikakooli 
  õpilastele tasuta. Räpina Muusikakoolis
N, 20. IV 9.15 Etendus „Tunded udus“ 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
R, 21. IV 18 Kirjandusõhtu: Heino Kiik 90 
   Võõpsu Raamatukogus
P, 23. IV 13 Pensionäride Seltsi koosviibimine  
   Tuletõrjeühingu saalis
R, 28. IV 19 VII Meeste Showtantsu festival 
   Ruusa kultuurimajas

märts 2016

ÕnnitleMe vaneMaid!

Kirill Tihomirov
5.02.2017

Gregor Kolpakov
6.02.2017

Ehita päikesekildudest pesa
keset võilillede kollast kesa
meelita sinna naerukajakaid,
et päevad poleks rõõmudest vajaka.

näitused
Naiskodukaitse 90. aastapäevale pühendatud fotonäitus on 
Räpina loomemajas avatud märtsikuu lõpuni.
Kaja Lijuri maalide ja vaipade näitus „Varjatud maailm“ on 
Räpina loomemajas avatud alates 1. aprillist.
Näitus „Räpina Aianduskool aastatel 1924–1984 ehk näpud 
mullas, närvid korras“ on avatud Sillapää lossi saalis.
Näitus „Bernhard Kärbis rõõmustas noorte, töökate ja teo-
tahteliste õpilaste üle“ on avatud Räpina Raamatukogus ja 
haldushoone I korrusel alates 7. aprillist.
Näitus „Peipsitaguste eestlaste-sõjapõgenike vastuvõtmine 
Võõpsus, sügis 1943“ Võõpsu pritsikuuris, eelneval kokkuleppel 
telefonil 5207811.

Meie hulgast on lahkunud
Ükski lill ei õitse liiga kaua,
tugev tammgi kukkuma kord peab,
aeg lõpetuseks tõstab elusaua,
kuid millal – seda keegi meist ei tea.

Olaf Songi
9.02.2017

Tulvo Tootsman
10.02.2017

Heldur Seim
14.02.2017

Heino Häidkind
18.02.2017

Karl Songi
23.02.2017

räpina rahvalehe MÜÜgikohad
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest  

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

aprillikuu rahvaleht ilmub 21.04
kaastöid ootame 10. aprilliks.

 toimetaja vastuvõtt  
neljapäeviti 10–14.


