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Tulemas on  
Räpina postkaardi konkurss! 

Septembri algul kuulutatakse välja valda tutvus-
tavate postkaartide fotokonkurss. Eesmärk on 
leida kauneid vaateid Räpina valla erinevatest 
looduskaunitest kohtadest ja arhitektuurist. 

Fotosid võib olla igast aastaajast. Lisaks 
fotodele ootame ka maale ja joonistusi kaunist 
Räpina vallast. Välja valitud tööd kujundatakse 
postkaartidele ning moodustatakse temaatilised 
komplektid. Võidutöödest valmib ka rändnäitus.

Konkursi kriteeriumite kohta leiate rohkem infot 
Räpina valla kodulehelt ja Facebooki lehelt pärast 
konkursi väljakuulutamist septembri algul.

 Lisainfo: vaike.tammes@rapina.ee

Esmaspäeval 13. augustil kogunes Räpina haldushoone 
volikogu istungiruumi saalitäis mundrikandjaid. Tegemist oli 
Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuri juhtkonna 
väljasõidunõupidamisega. Taolised nõupidamised toimuvad 
Lõuna prefektuuris keskeltläbi kaks korda kuus, mille raames 
külastatakse ka erinevaid kohalikke omavalitsusi (KOV). Nüüd 
oli järg Räpina käes.

Lõuna prefekt Vallo Koppel ütles, et niisuguste väljasõidunõu-
pidamiste eesmärk on suhelda kohaliku kogukonnaga, tutvuda 
kohaliku omavalitsuse esindajatega, tutvustada Lõuna prefektuuri 
esindajaid ning kuulata, millised on KOV-ide ootused PPA-le nii 
politsei kui ka piirivalve poole pealt. Räpina vallavanem Enel Liin 
ütles, et niisugune kohtumine on hea juba selle poolest, et saada 
selgeks, mida mõeldakse koostöö all. Mõlemad pooled leidsid, 
et oluline on olla teineteisele n-ö silmadeks-kõrvadeks. Prefekti 
sõnul saab KOV (tihtipeale koostöös piirkonnapolitseinikuga) palju 
ära teha ka iseseisvalt, ilma et kaasataks üldist korrakaitseorganit.

Prefekt tundis ka huvi, kuidas on ühinenud Räpina vald tööle 
hakanud ning millised on kitsaskohad. Vallavanem leidis, et ühi-
nemisel on tehtud õigeid otsuseid, sest kokku said ajaloolisesse 
Räpina kihelkonda kuulunud vallad. „Struktuuriüksused on komp-
lekteeritud ja need on tööle hakanud. Kui hästi või halvasti - eks 
tõde selgub aasta jooksul, kui tarvis, teeme korrektuure,“ ütles 
Liin. Vallavanema sõnul on murekohaks hajaasustus, eriti kohalik 
teedevõrk, mida on 250 kilomeetrit. Teede hööveldamiseks on 
raske leida pakkujaid. Vallavanem tõdes ka, et tihti ei teadvusta 
inimesed organisatsioonide rolli ja nii on mõnikord nende ootused 
ja nägemused nii KOV kui ka politsei omast erinevad ning meedia 
kaasamisel valatakse niigi keerulistes olukordades õli tulle.

Vallavalitsusel on head kogemused koostööst
Lõuna prefektuuri Kagu politseijaokskonna juht Helmer Hallik 

ütles: „Räpina vallavalitsuse ja politsei omavahelisest koostööst 
on jäänud soe tunne kuna Räpina vald on kaasanud politseid 
ka oma töösse näiteks siis, kui vald otsis omale uut lastekait-
sespetialisti. Uue töötaja leidmise komisjoni kutsuti politseist 
piirkonnavanem Katrin Satsi. Kunagise Räpina elanikuna leian, 
et niisugune koostöö on väga tore ja ka vajalik.“

Arutati ka suurürituste korraldamisega seonduvat koostööd. 
Turvalisuse huvides leidis prefekt, et oluline on politsei teavitamine 
juba enne korraldajatele lubade väljastamist, et politsei saaks 
selles küsimuses kaasa rääkida. Siis on ka ennetustöö lihtsam. 
Muuhulgas räägiti ka valvekaameratest. Vjatšeslav Pertsev 
Mehikoorma piirivalvekordonist leidis, et on väga hea, et Räpina  
sadama kaamerapilt nende kordonisse jõuab, nii saadakse  

Juuli viimasel nädalavahetusel, 27. ja 28. juulil leidis Räpina 
Läti sõprusomavalitsuses Gulbenes aset Gulbene Linnafestival. 
Mitmekesiseid tegevusi ning hulgaliselt vaatamisväärset pakku-
nud festivalile oli koostööpartnerina osalema palutud ka Räpina 
Vallavalitsuse esindus. Linnafestivali ning Gulbene omavalitsuse 
tegemistega käisid tutvumas Räpina vallavanem Enel Liin ning 
haridus- ja noorsootööspetsialist Anu-Cristine Tokko. Lisaks Rä-
pina esindusele osalesid festivalil ka Gulbene koostööpartnerid 
Leedust Rietava omavalitsusest ning Taanist Silkeborgi vallast. 

Gulbene piirkond (läti k novads) asub Põhja-Lätis Vidzemes. 
Piirkonnas elab kokku pea 21 000 inimest, sh u 7500 inimest 
Gulbene linnas. Räpina vald on Gulbene piirkonnaga koostööd 
teinud juba üle kümne aasta. Viimati alustati lasteaedadevahelist 
koostööprojekti, mille tegevused veel käivad.

Gulbene Linnafestival algas rahvusvahelise teaduskonverent-
siga, kus esinesid asjatundjad erinevatest maailma paikadest. 
Festivali kavasse oli pikitud hulgaliselt kauneid kontserte – esi-
nesid nii Gulbene piirkonna kohalikud taidlejad kui muusikud Läti 
eri paikadest. Muusikalises mõttes oli festivali rosinaks kindlasti 
Kataloonia noortest koosnev trummiorkester, kelle energiline 
mäng pani publiku rütmi taktis lausa ise kaasa hüppama. 

Koostööpartneritele tutvustati lahkesti Gulbene piirkonna 
asutusi ning nende tööpõhimõtteid; omavalitsuste esinduste 
kohtumistel arutati tulevase koostöö perspektiive. Taas tuleb 
tõdeda, et tihe koostöö rikastab kõiki osapooli ning sõpruses on 
alati midagi väärtuslikku õppida.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Räpina esindus  
sõprusomavalitsuse 

linnafestivalil

Gulbene koolihoone ees seisev skulptuur kujutab Gulbene 
piirkonna vapilooma luike.                    Foto: Gunta Kalmane

Lõuna prefektuur külastas Räpina valda

vajadusel kiiresti reageerida. Et piirivalvega on Räpina vallal hea 
koostöö leidis ka Räpina valla sotsiaalosakonna juhataja Katrin 
Taimre – kui meie piirkonna inimesi on ekslikult ja teadmatusest 
sattunud piiritsooni, on võtnud piirivalve otse ühendust vallaga 
ning asi sai kiirelt joonde aetud. Piirivalvel pole Räpina vallaga 
erilisi probleeme olnud. Enamasti tekitavad aeg-ajalt sekeldusi 
mõned „äksi täis“ kalamehed, kes esimese jääga kohe järvele 
kipuvad. „Meie aga peame olema kindlad, et jää tõe poolest 
kannab ning jõudma ära märgistada ka piiriala järvejääl. Kut-
selistele kalameestele oleme sel perioodil siiski vastu tulnud, et 
nad oma igapäevase töö saaks ära teha, kuid paratamatult kehtib 
harrastajatele nende endi turvalisuse tagamiseks tugeva jääkatte 
tekkimiseni jääle mineku keeld,“ ütles Pertsev.

Üks murekoht on narkootikumid. Vallavanema küsimuse 
peale, kas ja kui suur on probleem Räpina vallas, ütles prefekt, 
et kahjuks ei leidu täna Eestis ühtegi omavalitsust, mis oleks 
narkootikumidest puutumata jäänud. Kuid teemaga tegeletakse 
väga tõsiselt ja politsei kontrollib kõiki vihjeid. Nii on ka Räpina 
valla koolidesse tehtud reide ning noortele peetud ka ennetavaid 
loenguid. Õnneks pole hetkel olukord meie vallas väga tõsine. 
Koostöö selles valdkonnas on politsei sõnul hea.

Politseile teevad viimasel ajal järjest enam muret eakad 
autojuhid, kes on Lõuna-Eesti teedel aga ka mujalgi üksjagu 
liiklusõnnetusi põhjustanud ning mida saanuks tegelikult kogu-
konna ja lähedaste toel ära hoida. Prefekt rõhutas, et eakamad 
autojuhid peavad kriitiliselt hindama oma sõiduvõimekust ning 
kui reaktsioon ei ole siiski piisav ning tähelepanu on napp, tuleks 
nii enda kui teiste ohutuse tagamiseks autorooli mitte minna. 
Oluline roll on siin ka eakamate inimeste noorematel lähedastel, 
kes saavad olukorra hindamisel abiks olla ning vajalikud sõidud 
oma vanaema või –isa eest enda kanda võtta. Paraku pole see 
võõras teema ka Räpinas. Abivallavanem Aleksander Suvorov 
ütles, et positiivset tagasisidet on tulnud eakatele liiklejatele suu-
natud liiklusohutuse koolitusest, mida näiteks kunagises Meeksi 
vallas mõni aasta tagasi korraldati. Niisugused koolitused on 
tänuväärsed – need tuletavad küpses eas liiklejatele meelde, et 
reaktsioonid autoroolis ja liikluses pole enam samasugused nagu 
tudengieas. Prefekt avaldas lootust, et perearstid suhtuvad eakate 
autojuhtide tervisetõendite uuendamisse rangemalt.  

Vaike Tammes
Räpina valla avalike suhete spetsialist 

Lõuna prefektuuri esindajad Räpina valla volikogu saalis, kus toimus elav arutelu Räpina vallavalitsuse esindajatega.
Foto: Andrus Karpson
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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
Ene Tammekun Kantseleispetsialist Meeksi 730  3431
Eva Morel Kantseleispetsialist Veriora 795 8333

Räpina vallas makstakse toetusi Räpina Vallavolikogu 
21.03.2018 kehtestatud määruse nr 12  „Räpina valla eelarvest 
toetuste maksmise kord“ ja määruse nr 13 „Sotsiaalhoolekande-
lise abi andmise kord“  alusel.

Toetuse maksmise eesmärk on toetada ja soodustada isi-
kute toimetulekut või kompenseerida toetuse saajale osutatud 
teenuste kulusid. Toetust võib taotleda isik, kelle elukoht Eesti 
rahvastikuregistri andmetel on Räpina vallas ning kes elab alaliselt 
nimetatud aadressil.

Sotsiaaltoetuse erinevus kindlaksmääratud suurusega toetu-
se maksmisest põhineb asjaolul, et abi andmisel lähtutakse isiku 
tegelikest vajadusest ning eelistatakse abimeetmeid (rahalise 
hüvitise andmise asemel pakutavad teenused), mis on suunatud 
võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korral-
dada oma elu võimalikult iseseisvalt. Sotsiaaltoetuse maksmisel 
lähtutakse isiku esmasel vastutusel enesega toimetulekul, st isiku 
enda ressursside kasutamisel võimalikult maksimaalselt selleks, 
et tagada enda ja oma perekonna toimetulek.

ToETUSEd RäpiNA VALLAS:
Sünnitoetus
Sünnitoetust makstakse lapse ühele hooldusõigusega 

vanemale, kui lapse esmane elukoht registreeritakse Räpina 
vallas. Sünnitoetust makstakse välja kahes osas: esimene osa 
summas 300 eurot makstakse peale lapse sünni registreerimist, 
teine osa summas 200 eurot makstakse lapse üheaastaseks 
saamisel taotluse alusel ning sünnitoetuse teine osa makstakse 
välja tingimusel, et ühe vanema ja lapse elukoht rahvastikuregistri 
järgi on jätkuvalt kogu toetuse maksmise perioodil olnud Räpina 
vallas. Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse 
kohta vastavalt lõikes 1 toodud tingimustele. Sünnitoetust saama 
õigustatud isikule antakse üle vallavanema ja volikogu esimehe 
pidulikul vastuvõtul lapse nime ja sünnidaatumiga graveeritud hõ-
belusikas. Taotleja (hooldusõigusega ema) surma korral või juhul, 
kui ema ei ole soovinud endale lapse hooldusõigust, ema suhtes 
on lapse hooldusõigus peatatud või emalt on lapse hooldusõigus 
ära võetud, makstakse sünnitoetus hooldusõigusega lapse isale, 
eestkostjale, hooldusperelepingu alusel määratud hoolduspere 
vanemale või ülalpidamiskohustusega isikule, kelle juures laps 
elab ning kes tegeleb lapse kasvatamisega, kui ema elukoht oli 
määratletud Räpina vallas. Juhul, kui lapse eestkoste õigus on 
antud kohtumääruse alusel Räpina Vallavalitsusele ning laps on 
hooldusele paigutatud riiklikule hoolekandele, sünnitoetust välja 
ei maksta. Sünnitoetust ei maksta, kui laps sünnib elusalt, kuid 
sureb enne sünni registreerimist või sünnib surnult.

Lasteaialapse toitlustustoetus
Toetus määratakse ühe toidupäeva kohta toitlustustoetuse 

määras igale Räpina valla lasteaias käivale lapsele, kes sööb 
lasteaias lõunasööki. Toetus makstakse lasteaias toitlustatud laste 
nimekirja ja toidupäevade arvu alusel toitlustajale. Lasteaialaste 
toitlustustoetuse määr on 0,20 eurot iga lõunasöögi kohta.

Koolitoetus
Toetust makstakse Räpina valla munitsipaalkooli õpilase 

ühele hooldusõigusega vanematest, lapse eestkostjale, isikule, 
kelle juures laps elab perekonnas hooldamise lepingu alusel või 
kellel on lapse ülalpidamiskohustus ning kes seetõttu tegeleb 
lapse kasvatamisega. Toetus makstakse 10. septembri seisuga 
Eesti Hariduse Info Süsteemi (EHIS) kantud andmete alusel 
septembrikuu jooksul. Koolitoetuse suurus on 50 eurot. Toetuse 
saamiseks esitavad lapsevanemad algava õppeaasta 1. septemb-
riks koolile ühe vanema nime ja pangakonto numbri, kuhu toetus 
kanda. Kool edastab vanemate andmed vallavalitsusele, kus 
ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik kontrollib 
kooliminejate vastavust EHIS andmetega. Nõustamiskomisjoni 
soovitusel Räpina vallast väljaspoole asuvatesse koolidesse 
õppima asuvate laste vanemad esitavad toetuse saamiseks 
taotluse vallavalitsusele.

Kooli lõpetaja toetus
Toetust makstakse Räpina valla munitsipaalkoolide lõpeta-

jatele. Toetuse saamiseks esitavad lõpetajad kooli kantseleisse 
oma pangakonto numbri. Kool edastab lõputunnistuse saavate 
õpilaste nimed ja pangakontode numbrid vallavalitsusele, kus 
menetleja korraldab toetuse maksmise vastavalt käesolevale 
korrale. Põhikooli lõpetaja toetus on 50 eurot, gümnaasiumi 
lõpetaja toetus on 100 eurot.

Toetus lapse nägemist korrigeeriva abivahendi 
soetamiseks
Toetus määratakse üks kord aastas nägemist korrigeeriva 

abivahendi soetamiseks koolieelikutele või Räpina valla munit-
sipaalkooli õpilastele, kes õpivad statsionaarse õppekava alusel 
ning kel esineb vajadus nägemist korrigeerida. Toetuse saamiseks 
esitab lapsevanem taotluse vallavalitsusele koos kulusid tõendava 
dokumendiga. Toetus lapse nägemist korrigeeriva abivahendi 
soetamiseks on 50 eurot.

Jõulutoetus (kommipakk)
Jõulutoetus mitterahalise toetusena (kommipakk) antakse 

lastele igal aastal alates esimesest eluaastast kuni Räpina valla 
munitsipaalkooli lõpetamiseni. Valla lastekaitsespetsialist koostab 
rahvastikuregistri andmetel toetuse saajate nimekirjad, korraldab 
kommipakkide tellimise ning toimetamise Räpina valla lasteae-
dadesse ning valla munitsipaalkoolidesse. Kodustele lastele 
antakse kommipakid üle koduste laste jõulupeol, kuhu kutsutakse 
lapsed kutsetega; lasteaialastele antakse kommipakid lasteaia 
jõuluüritusel ning valla munitsipaalkoolide õpilased saavad pakid 
kätte kooli jõuluüritusel. Kommipaki kättesaamine toimub kuni 
järgmise aasta veebruarikuu viimase tööpäevani.

Toetuste maksmisest Räpina vallas

metulekuvõime parandamisel, toetuse vajadust on võimalik või 
otstarbekas katta teenuste andmise, korraldamise või muu abiga, 
abi vajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused, taotleja on 
eelnevalt temale määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt, 
toetuse maksmiseks ei ole ette nähtud eelarvelisi vahendeid või 
taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Räpina valla ees.

Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja 

seda maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks ka-
sutavad kohalikud omavalitsused sõltuvalt olukorrast nii sotsiaal-
teenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse 
siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on 
osutunud ebapiisavaks. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks 
on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu 
netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemeku-
lud ning toimetulekupiir. 2018. aastal on toimetulekupiir üksi 
elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 140 eurot 
kuus. iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2018. aastal 168 
eurot kuus. perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme 
toimetulekupiir on 112 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, 
kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos 
toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida 
maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.  Toi-
metulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu igal aastal riigieelarve 
seadusega. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 
120% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist, perekonna 
teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% 
perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri 
kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, 
riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele 
esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja 
maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

 
Räpina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas töötab kokku kuus 

ametnikku, kes annavad täiendavat infot makstavate toetuste 
kohta. Küsimuste korral võib pöörduda:  

Ametikoht  Telefon

Sotsiaalhoolekande-
spetsialist Katrin Taimre 799 9515; 514 3178

Lastekaitsespetsialist Ave Kõlli 799 9514; 503 2985

Sotsiaaltööspetsialist Karmen Kukk 799 9516; 795 1422; 
514 3217

Sotsiaaltööspetsialist Eve Kivioja 799 9516; 795 2352; 
514 3261

Sotsiaaltööspetsialist Astrid Laur 730 3433; 526 8166

Sotsiaaltööspetsialist Mari Kolbakov 795 8233; 522 6173
 

Infot toetuste maksmise ja määramise kohta võib saada ka 
valla kodulehelt:  http://www.rapina.ee/et/sotsiaal/oigusaktid

 

Saunapileti toetus
Toetus määratakse Räpina üldsaunas käivale pensionärile 

või osalise/puuduva töövõimega isikule pensioni, osalist/puu-
duvat töövõimet tõendava dokumendi alusel. Toetus makstakse 
igakuiselt Räpina valla sauna haldajale toetust saama õigustatud 
isikute nimekirja ja arve alusel. Saunapileti toetuse määr on 0,60 
eurot sauna kasutuskorra kohta.

Eakate õnnitluskaart
Eakate õnnitluskaart mitterahalise toetusena saadetakse valla 

eakatele, kes jooksval aastal saavad 70-aastaseks, 75-aastaseks 
ja igal sünnipäeval alates 80-ndast eluaastast. Valla registripidaja 
koostab rahvastikuregistri andmetel toetuse saajate nimekirjad, 
sekretär-asjaajaja korraldab õnnitluskaardi saatmise eakateni.

Toetus elamu välisilme parandamiseks
Toetuse maksmise eesmärgiks on Räpina valla üldilme paran-

damine ning majaomanike ergutamine elamute korrastamiseks. 
Toetuse maksimaalseks määraks on 100 eurot. Toetuse suuruse 
otsustab vallavalitsus sõltuvalt teostatud tööde mahust, toetuse 
taotlejate arvust ning elamute välisilme parandamiseks tehtud 
kulutustest. Toetust võib taotleda elamu omanik või volitatud 
esindaja. Taotlusi toetuse saamiseks on võimalik esitada igal 
aastal septembrikuu viimase tööpäevani. Toetuse taotleja esitab 
koos taotlusega elamu üldilme parandamiseks tehtud kulutusi 
tõendavad dokumendid. Taotlust tehtud kulutuste kompensee-
rimiseks on sama elamu kohta võimalik esitada üks kord viie 
aasta jooksul. Vallavalitsus moodustab komisjoni elamute üle 
vaatamiseks, teostatud tööde tegelikkusele vastavaks kinnita-
miseks ning ettepanekute tegemiseks toetuse maksmiseks või 
maksmisest keeldumiseks. Vallavalitsuse moodustatud komisjon 
hindab toetuse saamiseks esitatud taotluse vastavust teostatud 
töödele iga aasta oktoobrikuu jooksul ning esitab vallavalitsusele 
1. novembriks ettepanekud toetuse maksmise, maksmisest keel-
dumise ning toetuse suuruse kohta. Vallavalitsus määrab toetuse 
suuruse komisjoni ettepaneku alusel.

Matusetoetus
Matusetoetus on matusekulude osaliseks kompenseeri-

miseks matuse korraldajale makstav ühekordne toetus, mida 
makstakse riigieelarvest vallaeelarvesse eraldatud vahenditest. 
Matuse korraldaja on isik, kes kannab lahkunu matmise korralda-
mise kulud. Matusetoetust makstakse isiku, kelle elukoht rahvas-
tikuregistris oli määratletud Räpina vallas, surma korral matuse 
korraldajale esitatud taotluse alusel. Matusetoetuse suurus on 250 
eurot. Matusetoetust ei maksta kohtu poolt isiku surnuks tunnis-
tamise korral, ka juhul, kui matusekorraldajaks on vallavalitsus, 
käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt 
määratud või kui käesoleva korraga kehtestatud nõudeid ei ole 
täidetud. Matusetoetust ei maksta välja, kui vallavalitsus on teinud 
lahkunu transpordi ja matmisega seotud kulutusi. Vallavalitsuse 
korraldatud lahkunu matmisega seotud kulud kaetakse täies 
ulatuses matusetoetuse vahenditest. Matusetoetuse maksmist 
korraldab toetuste menetleja matuse korraldaja taotluse alusel.

Sotsiaaltoetuse maksmine
Vallavalitsusel on õigus teha eelarve piires erandeid sot-

siaaltoetuse maksmiseks põhjendatud juhtudel kaalutlusotsuse 
alusel. Sotsiaaltoetuse määramisel kaalutakse esmalt taotleja 
enda ressursse enesega toime tulemiseks, sh seadusjärgsete 
ülalpidajate olemasolu, varalist seisu, pangakonto seisu vms. Sot-
siaaltoetuse andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt 
üks järgmistest asjaoludest: taotluses on andmeid varjatud või on 
esitatud ebaõigeid andmeid,  taotleja ei võimalda taotluse asja-
olusid kontrollida, taotleja ei esita menetleja küsitud täiendavaid 
dokumente, taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses 
olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna 
toimetulek, taotleja või tema perekonnaliige on töövõimeline 
18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi 
ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud 
osalemast tööturuteenuses või vallas iseseisvale toimetulekule 
suunatud sotsiaalteenuses ega ole muul viisil aktiivne oma toi-

Astrid Laur, Eve Kivioja, Katrin Taimre, Karmen Kukk ja Ave Kõlli.                                                              Foto: Andrus Karpson
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RÄPiNa RaHVaLeHe MÜÜGikoHad
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest kohtadest:
• Räpina Konsum  • Veriora A&O
• Leevi kauplus LEPO   • Mehikoorma A&O
• Kauplus Võõpsu  • Räpina postkontor
• Põlvamaa Turismiinfokeskus

esimest korda toimunud heaolu 
toetavate tegevuste taotlusvoorus 

jagati välja ca 6000 eurot
 Mai alguses kuulutas põlvamaa Arenduskeskus välja 

heaolu toetavate tegevuste taotlusvooru eesmärgiga aidata 
täita Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 alaeesmärke, 
mis on suunatud elanikkonna kehalise aktiivsuse kasvule, ta-
sakaalustatumale toitumisele ja riskikäitumise vähenemisele, 
sotsiaalse sidususe suurenemisele ja tervisliku ebavõrduse 
vähenemisele.

 Taotlusvooru laekus kaheksa projekti, millest kuus rahastati 
täismahus ja kaks osalises mahus järgmiselt:
•  Mooste Kultuurimaja / “Magusate ja soolaste hoidiste näitus, 

toitumisalased õpitoad ja loengusarjad” / 500 eurot
•  MTÜ Kirsi Ponitalu / “Õppeloodusraja ning treeningplatsi 

loomine Kirsi Ponitalus” / 1000 eurot
•  MTÜ Rosma Haridusselts / “Koolikiusamise vastane teavi-

tustöö ja sekkumisstrateegia loomine Rosma kooli õpeta-
jatele ja lastevanematele” / 1000 eurot

•  MTÜ Hingetugi / “Leinas toeks” / 956 eurot
•  MTÜ Karilatsi Küla Selts / “Terves kehas terve vaim” (tervis-

liku toitumise õpitoad) / 520 eurot
•  Ruusa Rahvakultuur MTÜ / “Meie tervislikum elu” (Ruusa 

küla elanike kehalise aktiivsuse tõstmine ja toitumisharju-
muste muutmine) / 850 eurot

•  Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ / “Perevägivallaga kok-
kupuutuvate spetsialistide ja vabatahtlike teavitusüritused” 
/ 900 eurot

•  MTÜ Räpina lasteaed Vikerkaar / “Söömise keeruline kunst” 
/ 274 eurot.
Kokku toetati projekte 6000 euro eest. Projekte hindas Põl-

vamaa Turvalisuse nõukogu rahvatervise komisjon. Hindamis-
protsessis osalesid: Ene Mattus (Eesti Tervisedenduse Ühing, 
Põlvamaa osakond), Kerli Tallo (Maanteeameti ennetustöö 
ekspert), Inge Tamm (Põlvamaa lasteaedade tervisedendusliku 
töö koordinaator), Ly Vätson (Kanepi valla dokumendihaldusspet-
sialist), Andres Kirsing (PPA Põlva politseijaoskonna esindaja), 
Katrin Satsi ( PPA Põlva politseijaoskonna esindaja).

Taotlusvooru läbiviimist toetas Tervise Arengu Instituut.
Jõudu ja jaksu projektide elluviimisel!

Põlvamaa Arenduskeskus

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva tunnustas 16. augustil  Esto-
nia teatri Valges saalis aktiivseid eakaid, kes on andnud olulise 
panuse kogukonna elu edendamisse. Tunnustuse sai 41 inimest 
üle Eesti.

„Kõigil peavad olema võrdsed võimalused osaleda ühiskon-
nas ja elada inimväärset elu,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. 
„On suur rõõm, et meil on Eestis nii palju aktiivseid vanemaealisi 
inimesi, kes teevad Eesti elu paremaks kõigile. Sel aastal peame 
oluliseks väärtustada kogukonnatöö edendamist. Soovime tun-
nustada inimesi, kes on oma piirkonnas silma paistnud ühistöö 
eestvedajana või aktiivse tegijana.“  Kogukonnatöö tegija aitab 
ühiste huvidega inimestel kokku saada, selgitab välja kogukonna 
vajadused ja paneb inimesed ühiselt tegutsema nende vajadus-
te lahendamise suunas. Nad võivad seda teha üheskoos oma 
praktilise tööga või mõeldes välja projekte ja uusi lahendusi, mis 
aitaks teatud sihtgruppe toetada. 

Sotsiaalpoliitika üks prioriteet on vanemaealiste iseseisva 
toimetuleku, sotsiaalse ja tööalase aktiivsuse suurendamine, aga 
ka sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ja vähendamine ning vanema-
ealiste kaasamine vabatahtlikku tegevusse. „Ka vanemaealiste 
jaoks on aktiivne vananemine oluline teema,“ ütles minister Iva. 
„Nad on valmis kaasa minema erinevate programmidega ning 
panustama ühiskonda oma aega, energiat ja teadmisi.“ 

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu (2015) tulemu-
sed kinnitasid, et  45% 50–74 aastastest inimestest on valmis roh- 
kem panustama ühiskonda. Soodustamaks vanemaealiste panus- 
tamisvõimalusi ühiskonnas, on eriti tähtis edendada vanema-
ealiste kaasamist vabatahtlikku tegevusse.

sotsiaalkaitseminister tunnustas  
eakaid vabatahtliku töö eest

Minister Kaia iva koos tunnustuse saanutega.
Foto ministeeriumi erakogust

Sotsiaalministeerium koostöös vanemaealiste poliitika ko-
misjoniga on alates 1997. aastast korraldanud iga aasta augustis 
ministri vastuvõtu, et tänada ja tunnustada silmapaistvaid ning 
ühiskonnaelu edendavaid vanemaealisi inimesi.

Sel aastal oli Põlvamaal kutsutuid kaks, Räpina vallast Leo 
Kütt ja Põlva vallast Ülo Needo.

Palju õnne Leole tunnustuse saamise puhul!
 

 Allikas: Sotsiaalministeerium

Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne 
Maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maail-
male – mil korraga koristavad oma territooriume üle kogu 
ilma miljonid inimesed 150 riigis.

Koristusaktsioonil osalejal on võimalus näidata eeskuju 
tervele maailmale, sest kümme aastat tagasi sai just siitsamast 
Eestist Teeme Ära! koristuspäevast alguse ajaloo suurim koda-
nikuliikumine Lets Do It! World.

Selleks, et teada Räpina vallas koristamist vajavaid koh-
ti, vajame Sinu abi! Kuni 26. augustini saab koristuskohti 
kaardistada või kui ise ei oska, siis teada anda. Selleks lae 
oma telefoni World CleanUp äpp, pildista prügi ja määra asukoht. 

15. septembril ootame kõiki vabatahtlikke appi Eesti loo-
dust puhtaks tegema. Kui soovid vabatahtlikuna kaasa lüüa, 
siis registreeri ennast osalejaks maailmakoristus.ee kodulehel. 
Spetsiaalsel registreerimisplatvormil on üle Eesti välja toodud 
koristuspiirkonnad, millega liituda – vali endale lähim või sobivaim. 
Registreerimine on vajalik, et iga koht saaks piisava hulga abikäsi 
ning kõik prügistatud paigad kenasti kaetud. Registreerida saab 
nii eraisiku, organisatsiooni või sõpruskonnana, samuti võib püsti 
panna koristusaktsioon kasvõi ainult enda seltskonnale. Viimasel 

Loodusesõber ja bioloog Marek Vahula kutsub üle Eesti rah-
vast üles koguma Eesti100 sünnipäevakingiks loodusrekordeid, 
et need seejärel raamatuks kokku koondada.

Vahula esitles 2013. aasta Postimehe Arteri jõulunumbris 
enda 25 loodusrekordit. Need sisaldasid nii mõndagi põnevat: 
134-aastane ebapärlikarp, 35 aastat puus püsinud hiireviu pesa, 
metsisemängu Majakivil, 7-kilomeetrist käiku kivilt-kivile Juminda 
poolsaare läänerannas, Eesti pikimat 14 km pikkust Neeruti-
Porkuni oosistikku.

„Kellel on samuti põnevaid loodusest leitud rekordeid, võiks 
need üles tähendada ja ära vormistada. Ühe rekordi täpne kirjel-

koristame kõik koos eestimaa looduse puhtaks
juhul tuleb aga arvestada, et koristustalgu korraldaja peab jäät-
mete äraveo organiseerima ise.

Vastused kõigile oma küsimustele saab  maakondliku koor-
dinaatori käest. Tema on inimene, kes valdab enda piirkonna 
informatsiooni ning samuti leiab maakondlik koordinaator igale 
koristuspunktile talgujuhi – inimese, kes koristuspäeva eel kor-
raldab punktis vajaminevad prügikotid, juhendmaterjalid ning 
jälgib, et kõik sujuks plaanipäraselt. Kui soovid talgujuht olla, siis 
anna endast märku!

Koristuspäev saab teoks koostöös EV100, kohalike omava-
litsuste, RMK, Maanteeameti, maaomanike, jäätmekäitlusettevõ-
tete, heade toetajate, partnerite ja tuhandete puhtast loodusest 
hoolivate Eesti inimestega. Rohkem infot www.maailmakoristus.
ee ja www.letsdoitworld.org

Tule teeme kingituse Eestile 100. sünnipäevaks – jätame 
tulevatele põlvedele võimaluse nautida ilusa Eestimaa rikkumata 
loodust!

Kaisa Tammoja
Põlvamaa koordinaator
kaisa.tammoja@gmail.com, 510 9433

Üleskutse koguda loodusrekordeid
dus võiks olla 10 kuni 20 lauset pikk ja nii hea jutujooksuga, et võib 
otse raamatusse minna. Rekordi nimi peab kajastuma saadetava 
faili nimes, näiteks Majakivi_metsisemäng. Soovituslik on foto, 
kus rekordi nimi kajastuks faili nimes, näiteks Letipea_Ehalkivi.  
Kohustuslik on lisada ka kaastöö autori nimi, et temagi raama-
tusse kaasautorina kirja saaks,“ selgitas Marek Vahula.

Saadetavad loodusrekordid vormistada Wordis, doc või docx 
failiformaadis ja saata aadressil: marek.vahula@online.ee  

Kõik rekordid pääsevad raamatusse, mille pealkiri saab olema 
„Meie loodusrekordid“.

Vahendas Vaike Tammes

Räpina valla huvikoolide 
õppetasu soodustuse 

taotlemisest
Räpina valla huvikoolides õppivate laste vanemad saavad Rä-

pina Vallavalitsusele esitada taotluse huvikooli õppetasu soodus-
tuse rakendamiseks, kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

•  50% soodustust Räpina valla huvikooli põhiõppelt saab 
taotleda pere teise ja iga järgneva Räpina valla huvikoolis 
õppiva õppuri osas;

•  õppuri osas, kes on perest, kus kasvab kolm või enam alla 
20-aastast last ning

•  õppuri osas, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina 
Spordikoolis.
Taotluse vorm on leitav Räpina valla koduleheküljelt ning 

Räpina haldushoone teisel korrusel. 

•  100% soodustust Räpina valla huvikooli õppetasult saab 
taotleda õppurile, kes on pärit toimetulekutoetust saavast 
perekonnast.
Taotlus 100% soodustuse rakendamiseks Räpina valla 

huvikooli õppetasult tuleb esitada Räpina Vallavalitsusele 
toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul. Kui pere saab 
ka järgnevatel õppeaasta kuudel toimetulekutoetust, pikendab 
Räpina Vallavalitsus huvikooli õppuri osas õppetasu soodustuse 
rakendamist õppeaasta lõpuni. Taotluse vorm on leitav Räpina 
valla koduleheküljelt ning Räpina haldushoone teisel korrusel.

Õppetasu soodustust või vabastust on õigus taotleda 
vanemal, kes elab rahvastikuregistri andmetel Räpina vallas ning 
kelle elukoha aadress ühtib lapse, kelle suhtes soodustust või 
vabastust taotletakse, elukoha aadressiga.

Alus: Räpina Vallavolikogu 02.09.2014 määrus nr 7 „Räpina 
valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemise kord“ ja Räpina 
Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 22 „Räpina valla huvikoolide 
õppetasu soodustuse määra kehtestamine“.

Küsimustega palume pöörduda järgnevatel kontaktidel: 
Anu-Cristine Tokko, 
haridus- ja kultuurispetsialist
799 9511; 514 2596
anu@rapina.ee
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Sel aastal kestab suvi kaua, kuid kalender ütleb, et sügis hak-
kab siiski lähenema.  Loomulikult tähendab see, et Loomemaja 
huviringid alustavad taas tegutsemist ning nagu ikka on meil ka 
sel hooajal plaanis mitmed tuttavad lemmikud ja mõned uued ülla-
tused.  Püsiringidesse ootame osalema nii varasemast  tuttavaid 
käijaid kui uusi proovijaid.  Huviringid alustavad tööd septembri 
teises pooles, täpsed toimumise ajad selguvad septembri jooksul, 
kui koolide tunniplaanid on juba paigas.  Kuid infot küsida ja end 
ringidesse kirja panna saab juba nüüd. 

MUdiLASTE LAULURiNGid toimuvad ka tänavu mitmes  
vanusegrupis: 3–4 aastased ja 5–7 aastased.  Lauldakse, män-
gitakse rütmipille, sekka mõni tants. Huvi korral jätkab õpetaja ka 
individuaaltunde. Muusikaringe juhendab Marika Aruküla. 

Ka lastele elevust pakkunud MUdiLASTE LooVRiNGid 
jätkavad eelmise hooajaga samal lainel. Loovringides õpitakse 
tundma erinevaid kunstitehnikaid, arendatakse käelisi oskuseid, 
avatud loovat mõtlemist ning eneseväljendust nii sõnas kui pildis. 
Loovringidesse ootame 4–7 aastaseid lapsi, tunnid toimuvad 
Räpina lasteaias Vikerkaar. Mudilaste loovringe juhendab Maiu 
Vares.

Ühe uue huviringina alustab sel aastal LASTE JooGA, mis 
toimub kahes vanusegrupis: 4–6 aastased ja 7–8 aastased. Laste 
jooga põhineb lugudel ja muinasjuttudel headusest, kurjusest, 
sõprusest, aitamisest jne. Jooga on lõõgastava toimega, arendab 
keskendumisvõimet,  kannatlikkust ja järjepidevust, on hingerahu 
tooja ja stressi maandaja, tasakaalu ja rühti parandav harjutuste 
kompleks. Joogatunde juhendab Külli Kajasalu, kes on õppinud 
kooliõpetaja ja lisaerialana lasteaednik ning on läbinud mitmeid 
kursuseid laste loovuse, kannatlikkuse ja füüsiliste oskuste 
arendamiseks. 

Teine uus üllataja on 1–3 klassile mõeldud MUiNASJUTT 
KiNGAKARBiS. Selles huviringis kuulatakse ja räägitakse mui-
nasjutte ja rahvakalendri lugusid ning arutlemise kaudu õpitakse 
neist välja noppima õpetussõnu ja tõeteri. Seejärel joonitatakse 
ja meisterdatakse ruumiliselt lugude põhjal õpitut. Juhendab 
Külli Kajasalu.

TANTSULiNE LiiKUMiNE on mõeldud 1–3 klassi lastele, et 
mängides maha raputada koolipingis istutud tunnid ja et liikumine 
oleks üheaegselt nii lõbus kui kasulik. Mängitakse liikumis- ja 
tantsumänge. Juhendab Nati Asi.

TANTSiV KäSiTÖÖRiNG pakub 4–6 klassi lastele võimaluse 
end täielikult välja elada, arendatakse rütmitaju ja mõeldakse 
koos välja tantsulised esinemiskavad. Kui liikumine aga pisut ära 
väsitab, siis võetakse ette rahulikum tegevus ning nokitsetakse 
mõne meisterduse kallal või valmistatakse omale ise esinemis-
kostüüme. Tantsuringe juhendab Nati Asi.

KUNSTiRiNGid toimuvad endiselt mitmes erinevas vanu-
segrupis algkoolist kuni gümnaasiumini, kuid kunstiringid on 
sel aastal pisut uue moega, sest ringe hakkab juhendama Mari 
Eensaar, kes on viie lapse ema ja Räpina aianduskooli kunstiõpe-
taja. Ta on õppinud Tartu Kõrgemas kunstikoolis nahadisaini ja 
restaureerimist. Kindlasti jätkub kunstiringides erinevate tehnikate 
kasutamine ning loovuse ja käeliste oskuste arendamine.

TäiSKASVANUTE KUNSTiÕHTUd jätkuvad endiselt aka-
deemilise kunstiõppe suunal, käsitletakse valguse/varju, värvide, 
vormi ja perspektiiviga seotud teemasid, õpitakse joonistama 
ja maalima vaikelu, loodust, portreed, figuuri ja muid objekte, 
kasutatakse grafiiti, sütt, akvarell-, õli- ja akrüülvärve ning teisi 
tehnikaid. Sel aastal juhendab täiskasvanute kunstiringe Mart 
Vester, kes on lõpetanud Tartu Kunstikooli, Tallinna ülilooli endise 
PEDA ning on oma maalide ja skulptuuridega osalenud mitmel 
näitusel. Juba pikemat aega õpetab ta Põlva kunstikoolis.

KERAAMiKA töötoad jagunevad nagu varemgi laste ja 
täiskasvanute tundideks.

 Vibuspordist Räpina vallas
  Vaatamata sellele, et on suvi ja suuremalt vibutreeninguid 

ei toimu, siiski leidub entusiaste. 7. juulil toimusid Eesti noorte 
meistrivõistlused Puiatus Viljandimaal.  Võistlustel jagati esikol-
mikusse pääsenute vahel EV100 erikujundusega medaleid, mis 
on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Ilm oli sellel 
päeval võistluste piirkonnas heitlik, kuid vibuplatsil valitses ilus 
päikesepaiste, samas kõrval Viljandis oli tugev vihmasadu. Kagu 
Vibuklubist oli väljas viis sportlast. Räpina valda esindas  Emilie 
Elisabet Vijard Veriora/Viluste treeninggrupist. See oli tema esi-
mene võistlus vibulaskmises, kus ta osales ja mille ka väga edu-
kalt lõpetas. Tulemuseks oli 2. koht peale rasket võistluspäeva.  

Väga hästi läks kõigil klubi sportlastel. Esikohad saavutasid 
Carmel London Vastse-Kuustest ja Karl Kikas Oravalt. Teise 
koha saavutas Jaan Rudolf Vaher Oravalt. Caspar London 
Vastse-Kuustest tuli kolmandale kohale, napp 1 punkt teisest 
kohast puudu, kõik nimetatud vastavalt omas vanusegrupis ja 
vibuklassis. Palju õnne medalistidele ja tänud vanematele, kes 
aitasid noored suvel võistlustele.

Kagu Vibuklubi

Laste saviklubi jagame ka sel aastal kaheks: algklasside 
grupp ning põhikooli ealised, et juhendaja saaks kõigile osutada 
vajalikku tähelepanu ja abi nende oskustest lähtuvalt. Savitööd 
tehes arenevad lapse peenmotoorika, koordinatsioon, suhtle-
misoskus ja vormitaju.

Täiskasvanute saviklubi  jääb endiselt toimuma üle nädala 
laupäeviti  kell 11.00. Tundides osaleja saab saviesemete loomisel 
kasutada oma fantaasiat ja lähtuda isiklikust vajadusest. Keraa-
mika valmistamiseks on vajalik tunnis käia minimaalselt kaks 
korda (valmistamine, eelpõletus, glasuurimine, glasuuripõletus).

Täiskasvanute ja laste keraamikat juhendab Helemall Maask.
VITRAAŽI- ja KLAASISULATUSEringid toimuvad ka sel 

aastal korra kuus 4 tundi järjest. Tulemas on palju huvitavaid 
tehnikaid: valmistatakse nii riputatavat kui ruumilist vitraaži, ka-
sutatakse taimi ja lilli klaasehete kaunistamiseks, moodustatakse 
sulanud klaasist kaunistusi ning õpitakse klaasile graveerimist. 
Klaasikursuste juhendaja Natalia Diakova on venekeelne külalis- 
õpetaja Pihkvast, kuid eelmise aasta tunnid on tõestanud, et 
osalemist ei tasu karta ka puuduliku keeleoskusega huvilistel.

KäSiTÖÖRiNGid toimuvad ka sel hooajal 2 korda nädalas 
õhtusel ajal. Osalejad saavad juhendaja abil oma soovist lähtuvalt 
õppida kudumist, õmblemist, heegeldamist ja veel muid erinevaid 
käsitöövaldkondi. Käsitööringe juhendab Karin Otsus.

ÕMBLUSRiNG on neile, kes on huvitatud õmblemisoskuste 
omandamisest või täiendamisest. Tutvutakse kaasaegsete õmb-
lusmaterjalidega, õpitakse naiste ja laste individuaalõmblemise 
teooriat, tehakse ise mõõtude järgi lõiked ning õmmeldakse valmis 
tooteid  lihtsatest rõivastest kuni kergete mantliteni. Õmblusringe 
juhendab Merle Randla.

ToidUVALMiSTAMiSE ÕpiToAd toimuvad endiselt tuttaval 
ajal pühapäeviti  hilisel hommikul. Liilia Raik teeb ka tänavu rida-
misi erinevaid koolitusi soolaste ja magusate tervislike küpsetiste 
kohta, kasutades hooajalisi tooraineid. Kairit Peedimaa pakub 
sel hooajal välja mõned huvitavad koolitused erinevate rahvuste 
köökidest. Muidugi tulevad õpitoad ka lastele, kellega koos õpi-
takse valmistama kiireid ja lihtsaid roogasid, mida ise peale kooli 
valmistada või sünnipäevalauale panna. 

KANGASTELGEdEL KUdUMiNE on nagu varemgi jooks-
valt avatud kõikidele soovijatele ja kangastelgede taha võib tulla 
juba praegu. Kududa saab kaltsu- või lõngavaipa, suurrätti või 
seelikuriiet. Vilunud kangakudujatele lisaks ootame ka täiesti al-
gajaid vaibategijaid. Lõimede ülesvedamist ja kangakoja tegemisi 
juhendab Eva Sala.

Samuti saab jooksvalt omale sobiva aja kokku leppida HELi-
SALVESTUSRUUMi kasutamise jaoks. Lisaks summutatud sein-
tega heliruumile on meil olemas professionaalne helisalvestamise 
tehnika. Heliruumi kasutamist juhendab Viljar Piir.

Perioodilistele ringidele lisaks tuleb loomulikult ka sel aastal 
hulgaliselt ühekordseid õpitubasid nii lastele kui täiskasvanutele. 
Endiselt on loomemajas võimalik pidada seminare, sünnipäevi 
ja muid pidusid ning tellida oma seltskonnale eraldi töötubasid.

Infoga kursis olemiseks jälgi loomemaja Facebooki lehekülge  
www.facebook.com/rapinaloomemaja, hoia silm peal kohalikel 
teadetetahvlitel ja Räpina linna südames oleval LED ekraanil või 
küsi lisainfot maiu@ariabi.ee või telefonil 53010830.

Loomemajas toimub kog uaeg midagi põnevat, ootame sind 
avatud uste, sooja südame ning lennukate mõtetega, et saaksid 
seda kõike ise kogeda!

Maiu Vares
Loomemaja programmijuht

septembri teisest poolest saab taas  
osaleda loomemaja huviringides

Fotod erakogust

Emilie Elisabet Vijard osales võistlustel esimest korda, tule-
museks ii koht.                                                 Foto erakogust

Räpina mõisapargis kõlas 
jazzmuusika

Tihedas koostöös kohaliku muuseumiga toimus juulis juba 
kolmandat korda jazzmuusika festival, mis kannab nüüdsest 
uhket nime Räpina Jazz. Esimesel minifestivalil käisid meil külas 
Sigulda bigbänd Läti Vabariigist ja suurel määral Räpina muusi-
kutest koosnev ning Räpina bigbändist välja kasvanud Lõuna-
Eesti Noorte bigbänd. Mullu oli fookuses saksofon – esinejateks 
Tartu Saksikoor ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
saksofonikvartett.

See aasta saime jälle nautida vana head swingi kahe suurepä-
rase bigbändi esituses. Laupäeval, 21. juulil esines Sillapää lossi 
ees Piirilinna bigbänd Valgast, solist Jaana Oberst. Pühapäeval, 
22. juulil astus Räpina vallarahva ette Valmiera bigbänd Lätist.

Vaatamata kuumale ilmale, jõudsid kontserditele kõik kohaliku 
eliidi parimad esindajad, kes võtsid külalisesinejaid soojalt vastu. 
Pühapäeval lehvis lossi rõdul Läti Vabariigi lipp.

Räpina puhkpilliorkestri kauaaegne liige ja suur puhkpillimuu-
sika austaja Märt Reinvee kommenteeris sündmust: “Räpina Jazz 
toimub juba mitmendat aastat ja pakub iga kord midagi huvita-
vat. Sel aastal tekkis vabaõhufestivali tunne. Jatsorkestrid olid 
end parkinud kõrgete elupuude alla villu ja publikul oli võimalik 
muusikat nautida endale meelepärases kohas, hajusalt üle mõi-
saõue. Viimane oli kindlasti tervitatav uuendus, sest võimaldas 
kuulamisest teha pigem individuaalse kui jagatud elamuse. Täiesti 
asendamatud ja igati kiiduväärt olid seejuures muuseumi paku-
tud toolid. Rahulikult kuulamine tõi võrdselt hästi esile Piirilinna 
bigbändi kõlavärvirikka esituse ja võimaldas hinnata Valmiera 
bigbändi liikmete tehnilist ja meisterlikku repertuaari. Omaette 
huumor oli muidugi Valmiera bigbändi juhi Gunārs Geduševsi 
tutvustus kõlama hakkavatest lugudest, mis sisaldasid inglise 
keelsete lugude pealkirjade otsetõlkeid vene keelde. Kokkuvõtvalt 
olid mõlemad päevad elamused, mida oleks kahju olnud maha 
magada ja jään ootama millega üllatatakse järgmisel aastal.”

Minifestival Räpina Jazz 2018 toimus tänu SA Räpina 
Kultuurkapitali, Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi, Räpina 
Muusikakooli ja Puhkpillimängijate Gild Livonia abile. Festivali 
meeskond tänab kõiki toetajaid, lootes hea koostöö jätkule. Tä-
name ka Räpina valla publikut ning loodame kohtuda nendega 
järgmise aasta kontserditel.

Anton Kogan
Minifestival Räpina Jazz 2018 korraldaja

Bigbänd Valmieras puikas, esiplaanil Gunars Geduševs.
Foto erakogust

aktused Räpina valla koolides

Ruusa põhikool  – 3. september kell 8.30

Mehikoorma põhikool  – 3. september kell 9.00

Viluste põhikool  – 3. september kell 9.00

Räpina Ühisgümnaasium (2.–11. klass)  – 3. september kell 10.00

Räpina Ühisgümnaasium (1. ja 12. klass) – 3. september kell 12.00

Räpina Muusikakool  – 3. september kell 15.00
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Kalameeste päev Võõpsus algas traditsiooniliselt varahom-
mikuse kalapüügivõistlusega, mis on mõeldud lastele ja noortele. 
Osalejaid oli tänavu kolm. Sander Liiske (17-aastane) püüdis ühe 
kala, mis kaalus 875 grammi, Martin Tee (10-aastane) püüdis 
neli kala, mis kaalusid kokku 690 grammi. Ragnar Raamikule 
(13-aastane) jäi sel korral osavõturõõm, sest temal ei näkanud.

Tunnustati kaunite kodude omanikke
Mõni tund hiljem leidis aset Võõpsu pritsikuuri platsil laat, 

kus sai loomulikult osta kala, osaleda erinevates Peipsimaa ko-
gukonnaköögi kalaõpitubades ja võtta osa kultuuriprogrammist. 
Kalameestepäeval oli kohal ka Räpina vallavanem Enel Liin, 
kes ütles tervitussõnad ning tunnustas „Eesti kaunis kodu 2018“ 
raames järgmisi kauneid kodusid: Moonika Muuga-Kurrikoffo ja 
Silver Kurrikoffi Jõepera maakodu külast, Kadri Arjukese ja Airi 
Arjukese Veimeri maakodu Jõepera külast, Liiri ja Andres Kontkari 
maakodu Linte külast, Jaanika ja Meelis Rämsoni kodu Räpina 
linnast, Marika ja Andres Alvela kodu Pahtpää külast, Maire ja 
Andrus Jõksi kodu Veriora alevikust, Ulvi Kähri ja Peeter Maidla 
kodu Räpina linnast,  Heli ja Ülo Ledjanovi kodu Räpina linnast, 

Ehkki ametlikult on Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla 
ühinemisel tekkinud uus omavalitsusüksus Räpina vald moodus-
tunud Räpina valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamisele 
järgnevast päevast, s.o. 22. oktoobrist 2017, siis inimestel läheb 
endiselt aega harjumise ja kohanemisega. Siiani kasutatakse 
jutu sees väljendit, et olen Veriora vallast või olen Meeksi vallast.

Kindlasti aitab ühtsustunde tekkimisele ning huvile oma 
valla teiste piirkondade vastu kaasa igasugune kultuuriürituste 
korraldamine ja kultuurivahetus. Kui juulikuu jooksul toimusid nii 
mõnedki kodukandipäevad, siis augusti algul sai teoks Meeksi 
seltsikeskuse ja Räpina loomemaja vaheline kunstinäituste va-
hetus. Näituste vahetuse idee algatajaks oli Räpina loomemaja 
juht Leo Kütt, kelle mõttega tuli kaasa nii Meeksi seltsikesksuse 
juhataja Merike Paap kui plakatinäituse autor Maiu Vares.

Meeksi seltsikeskuses üleval olnud Eesti Vabariik 100 näitus 
„Meeksi vald ajas ja ruumis“ jõudis 9. augustiks Räpina loomema-
ja saali. Näitusel esindatud fotod annavad suurepärase ülevaate 
nii Meeksi piirkonna kaunist loodusest, kohalikele inimestele 
kõige südamelähedasematest kohtadest ja hoonetest kui iga-
päevatööst. Meeksi valla vapilt tuntud tuletorn, kui üks piirkonna 

Traditsiooniline kalameestepäev Võõpsus
Mirjam Rannula ja Raido Raidma maakodu Meeksi külast,  
Ljudmila Rõzova ja Nikolai Rõzovi kodu Mehikoorma alevikust, 
Riina ja Kuldar Mikko kodu Viluste külast ning Maarja ja Karmo 
Pastak Viluste külast.

Mitmekülgne kultuuriprogramm
Meelelahutust pakkusid Leedu rahvamuusikaansambel 

Lakštingele, Kohtla-Järve Kultuurikeskuse noorte vokaalansam-
bel ja seltskonnatantsurühm Reverans, Anne Adams ja Marcus 
Turovski kavaga „Õngel on kaks poolt“, solist Kiira Mihnovitš ja 
Anu Tuviku võimlemisrühm. Väheke nördimust pakkus küll prob-
leem elektriliinidega, mis ülekoormuse tõttu batuudi ja helitehnika 
aeg-ajalt rivist välja lõid ning kauplejate tuju rikkus, kuid lõpuks 
leiti ka sellele lahendus.

Lastel oli peale batuudil möllamise võimalik osaleda helku-
rite valmistamise õpitoas, mida korraldas Räpina Vabahariduse 
Ühendus. Pritsikuuris sai imetleda näitusi: Aleksei Turovski joo-
nistused kaladest ning temaatilist: „Kita umma järvekeistä, kallist 
kalarannakõista“. Lisaks said huvilised Võõpsu sadamast minna 
väikesele laevareisile järve peale imeilusat suveilma nautima.

Vallavanem tunnustas kaunite kodude omanikke.
Fotod: Andrus Karpson

Kalameestepäeva laadalt sai soetada ka omapärast 
käsitööd.

Näituste vahetus Räpinas ja Mehikoormas
sümboleid, on näitusel kajastatud nii fotojäädvustusena, kui 
iseloomustava kujundina näituse plakatil.

Maiu Varese plakatinäitus „Kuulutus – Kuulutus!“ on Mehikoor-
ma seltsikeskuses avatud alates 10. augustist. Näituse avamisele 
kohaletulnud said oma kõrvaga kuulda näituse saamisloost ning 
kellel oli huvi, said otse autorilt uurida, kuidas on konkreetse 
plakati  osas jõutud ideest teostuseni. Lisaks silmailu pakkuvale 
imekaunile kujundusele pakub plakatinäitus ka informatiivset 
külge, andes põhjaliku ülevaate Räpina loomemajas toimunud 
koolitusest ja üritustest.

Kahjuks oli mõlema näituse avamisel rahvast üsna napilt, 
ent seda rohkem on lootust, et mõlema paikkonna elanikud ja 
külalised jõuavad nimetatud kohtadesse näitustega tutvuma. 
Mõlemad näitused on plaanis avatuna hoida septembri lõpuni, 
aga mõistlik oleks külastada näitusi võimalikult kiiresti, mitte jätta 
seda külastust viimasele minutile. Sarnaseid näituste vahetusi on 
tulevikus veel plaanis, et kaasa aidata valla erinevate piirkondade 
tihedamale läbikäimisele.

Piret Rammo
Räpina abivallavanem

plakatinäituse autor Maiu Vares tutvustamas oma näitust. Meeksi näituse avamine Räpina loomemajas.
Fotod erakogust

Raudmehe triatlon kutsus  
spordirahva Räpinasse

Suvemängude toimumine Põlvamaal on aastatepikkune 
traditsioon. Aastate lõikes oleme pilti elavdanud erinevate alade 
„uues kuues” korraldamisega. Suvemängud 2018 avalöök anti 
3.juuli õhtupoolikul Põlva rannas, kus Coolbet SUVEVOLLE 
raames selgusid parimad volletajad.

Reede, 27.juuli südasuvine õhtupoolik kutsus rahva Räpi-
nasse, kus koos iV Räpina RAUdMEHE triatloni võistlusega  
selgitati südikamad ka võistkondlikus triatlonis.

Võistlusõhtul lõi kaasa 15 individuaalvõistlejat ning seitse 
3-liikmelist võistkonda. Kindlasti andis osalejate pingutuste 
õnnestumisele kaasa soe suveilm ning arvukas kaasaelajate 
toetav õhkkond.

300m ujumist Räpina paisjärvel, 10km jalgrattasõitu Räpina 
linna ja valla teedel ning 1,5 km jooksu pargis – selline distants 
tuli läbida igal individuaalvõistlejal või oli võistkondlikus triatlonis 
osaleja etapi pikkus.

iV Räpina RAUdMEES triatloni individuaalne paremus-
järjestus:
Neiud: 1. Sirli Siret Sepping (Räpina SK)
Naised: 1. Karin Varikov (Võru), 2. Krete Junson (Räpina), 3. 
Kadi Torila (Räpina SK)
Mehed: 1. Aleksander Varikov (Võru), 2. Rauno Härm (Räpina), 
3. Marek Möller (Räpina)
Mehed 40+: 1. Rainer Pungar (Räpina); 2. Vahur Loosaar (Ora-
va); 3. Toomas Reinsalu (Kanepi).

Võrreldes individuaalarvestusega oli võistkondlikus triatlonis 
osalejate geograafiline seltskond vähem kirjum. Tooni andsid 
Räpina taustaga „tegijad”. Kiireim trio RAUdMEHEd (Anton Issat-
šenko, Raul Randmaa, Märten Kala) edestas teisena lõpetanud 
RäpiNA SpoRdiKLUBi (Vahur Loosaar, Aigar Saarnits, Kalev 
Kajaste)  42 sekundiga. Kolmandana lõpetas SiiT JA TARTUST 
trio (Ott-Erik Kalmus, Steven Saal, Mikk Kajasalu).  

Põlvamaa SUVEMÄNGUD 2018 on võimalus kõigile Põlva-
maa omavalitsuste külakogukondadele, spordiklubidele, asutus-
tele/ettevõtetele, sõpruskondadele näidata oma ühtsustunnet, 
tuua rahvas spordiradadele, elavdada spordielu kohtadel ning 
lisada indu ja tegutsemislusti nii harrastajatele, kui eestvedajate-
le. Ja tore, kui meie lähinaabrid ja külalised leiavad tahet kaasa 
lüüa, pakkudes võistluspinget ja elevust nii kaasalööjatele kui 
pealtvaatajatele.

Põlva Maakonna Spordiliit

XLV PeiPsi sUVeMÄNGUd 2018 
Järjekordsed Peipsi suvemängud toimusid sel aastal 10.–11. 

augustil Värskas. Korraldajateks olid Setomaa vald ja Põlva 
Maakonna Spordiliit. Osalesid Peipsi järveäärsed vallad ja lin-
nad. Võistlusaladeks olid: kergejõustik, teatejooks, köievedu, 
maastikujalgratta kross, kiiking, orienteerumine, jalgpall, võrkpall, 
mälumäng ja juhtkonnavõistlus. Juhtkonnavõistlusese võistkon-
dadesse kuulusid valla või linna juhtkonnast kolm liiget, nendest 
vähemalt üks naine. Võistkonna liikmed võivad olla valla/linna 
volikogu liikmed, valla- või linnavalitsuse töötajad. Vallavanema/
linnapea või valla/linna volikogu esimehe osalemine andis võist-
konnale 10 lisapunkti. Juhtkonnavõistluses oli kolm osavõistlust, 
mis anti teada võistluspäeva hommikul.

Räpinal läks võistlustel kokkuvõttes päris hästi:
Näiteks kiikingus: 1. koht Setomaa vald, 2. koht Räpina võist-

kond: Krete Junson, Ott-Erik Kalmus, Sirli Siret Sepping, Kauri 
Kütt. Jalgpallis võttis Räpina võistkond samuti teise koha Setomaa 
vald II võistkonna järel. Jalgpalli võistkonnas mängisid: Kaimar 
Kütt, Tambet Krasnov, Kauri Kütt, Gert Tarasov, Tanel Heering, 
Herki Vaht, Märten Liiske, Kert Hüdsi.

Võrkpallis jäädi kolmandaks. Võistkonnas olid: Krete Junson, 
Elis Oja, Karl Junson, Jaano Junson, Timo Laanelind, Elsa Saks. 
Teatejooksus samuti teine koht Setomaa valla võistkonna järel. 
Räpina võistkonnas jooksid: Tuule Tamme, Krete Junson, Märten 
Toim, Märten Kala. 

Mälumängus saadi teine koht Mustvee valla järel. Meeskonda 
kuulusid: Tõnu Pira, Irma Samoldin, Omar Kaljuvee, Priit Narus-
kberg, Tiit Purika. Kolmandaks jäi Peipsiäärevald, neljandaks 
Setomaa vald. Juhtkonnavõistluses, mille võistkonda kuulusid 
Teet Helm, Aleksandr Suvorov ja Ester Lemats, jäi Räpina kolman-
dale kohale. Võisteldi kolmel alal: kombineeritud teatevõistlus, 
tõukeratta teatekross ja kartuli panemine/korjamine.

Tulemustega on võimalik tutvuda veebilehel: 
http://www.polvamaa.ee/313

Fotol (autor Andrus Karpson) triatlonistide start ujumis-
distantsile.

kollase särgiga poiss
Poiss kollases särgis
koos teistega kambas
hiirvaiksena ootas ja seisis.
Ei püsinud aga
ta kaaslased vakka
ja küllap nad häirisid teisi.

Miks muidu üks kuri
koolmeister sealt tuli, 
kui äkitselt avanes uks.
Ta süüdlase leidis,
poiss kollases särgis.
Kõik teised jäid sõnatuks.

Jaan Kivistik, Aprill 2014

Päev peale jaanipäeva 2017
Põlduba juba õitseb, kui meeldiv on ta lõhn. See on mi-

dagi erilist, millegagi  selle lõhna võrrelda ei anna! Ööd on 
juba olnud jahedad, sibul kisub putke. Head minekut ei ole 
ka kõrvitsal, lehed lähevad kollaseks. Ema istutatud varajane 
punane pojeng lõpetab õitsemise, õnneks on ka neid sorte, 
mis õitsevad hiljem. Sel aastal hea kasv on õuntel ja marjadel, 
ilmad olid soodsad nende kasvu ajal, sadas tihti vihma. Ka 
ungari sirel kaotab oma ilu, muist on juba õitsemise lõpetanud. 
Hernest sai tehtud juba kolm korda, aga ikka ei  tule üles. Mis 
maa see on? – nagu ütles Siiri Sisask.

Kalju-Johannes Kullerkupp
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Werioralt. Põuase suwe pärast on suwiwilja põllud siinpool 
õige kehwawõitu. Warasemast külwist wõib weel mõnes kohas 
õige keskmist lõikust loota, kuid hilisemad on kohati päris ära 
kuiwanud.

Juba kewade algul asutati Werioral Rahwaraamatukogu 
Selts, mis ka Tartu rahukogu poolt registreeriti, kuid mingisugust 
tegewust weel senini alatud ei ole.

Endine Kahwa walla sekretäär K. Rämmann astus 15. juulil 
Räpina wallasekretääriks ja asemele waliti uus, Samuel Siilana-
rusk, kes ka maakonnawalitsusele kinnitamiseks ette pandi. Kuid 
maakonnawalitsus ei leidnud wõimalust Siilanaruskit ametisse 
kinnitada. Nüüd waliti ajutiseks Peeter Wining. 20. juulil toime-
tati kohalise wallawalitsuse rewideerimist maakonnawalitsuse 
esindaja poolt.

Möödaläinud pühapäeval, 8. augustil oli Räpina kirikus Räpi-
na Mehikoorma koguduse õpetaja Anton Saarmann’i ametisse 
õnnistamine. Kirik oli rahwast puupüsti täis. Kõik ootasid rahuli-
kult pühaliku tundega armsaks saanud õpetaja koguduse peale 
seadmist. See püha talitus sündis piiskopi poolt praosti ja Tartu 
Peetri kiriku õpetaja Lauri kaaswiibimisel. Hea mulje jättis see 

Vaskussi lugu
Olime isaga kahekesi heinal, pikkniidul. Seda niitu kutsuti 

nii sellepärast, et tal laiust eriti polnud, aga pikkust oli kõvasti. 
Alati kui heinale läksime, ununesid lusikad maha, millega sai 
hapupiima söödud. Aga see ei valmistanud probleemi, kui oli 
kaasas taskunuga, millega sai tehtud lepapuust lusikad. Natuke 
mõru maitse oli piimal küll, kuid see kadus hiljem. Sellelt niidult 
sai korjatud erinevaid lilli ja taimi, võrdlesime õega hiljem, kumb 
sai rohkem eri sorte.

Isa tegi lõunauinakut, mina pajupilli. Äkki näen, et pajupõõsa 
poolt tuleb isa näo suunas vaskuss. Isa oli kopsuhaige, seega 
magas ta lahtise suuga. Tuli meelde ema jutustatud lugu ühest 
talumehest, kes oli ka kopsuhaige, oli joonud lõunaajal palju 
piima, jäänud  heinamaale magama. Vaskuss tuli piima lõhna 
peale, läinud suust sisse, käinud haige kopsu läbi, tulnud paksu 
rögakoormaga välja. Ja näe imet, mees paranes tuberkuloosist! 
Oli veel üks hetk mõelda, uss oli poole meetri kaugusel isa suust, 
mis saab siis kui uss suust väljs ei tule, isa lämbub siis?! Vaskuss 
on 40-50 cm pikk, ilma jalgadeta sisalik. Ometi tahtsin väga, et isa 
terveks saaks! Otsus tehtud – kõrval oli palju pajupilli tegemisest 
alles jäänud oksi, võtsin ühe peene oksa ja lajatasin ussile pähe, 
uss ehmus ja läks tagasi sinna, kust tulnud. Isa ärkas vitsalöögi 
peale üles, küsides juhtunu kohta. Rääkisin loo ära, mis oleks 
võinud temaga juhtuda. Isa  arvas, et  see uss vaevalt oleks teda 
terveks teinud.

Tänaseks on see pikkaniidu tee nii umbe kasvanud, et sinna 
inimjalg ligi ei pääse, ainult metsloomad ehk.

Kalju-Johannes Kullerkupp
august 2014

Esimesed  kümme Heino Tolstingu mälestusvõistlust  said  
peetud  2016 aastaks. Peale aastast vaheaega alustasime 
järgmise kümne võistlusega, nii peetigi XI Heino Tolstingu mä-
lestusvõistlused võrkpallis 21.juulil 2018 Naha külas nagu ikka.    

Võistlejatele  valmistasid toidu seekord neli perenaist: Hilja 
Tolsting, Ülle Metsaluik, Anneli Prosa ja Helvi Jüriöö.

Võistluste peakohtunik oli Kaido Liiv. Võistlesid neli võist-
konda.

Meeskonnad paremusjärjestuses ja nendes mängijad:
1. Muidumehed: Timo Laanelind, Valdur Truija, Timo Tuuling
2. Liivakad: Evar Pähn, Erkki Pähn, Margot Pähn, Margo 

Martin, Elina Martin,  Rando Pähn
3. 4 matsi: Maive Tõemäe, Mats Truija, Dmitri Mäeots, Veljo 

Põlluste
4. Kuusemetsa: Erik Liiva, Kätlin Liiva, Raimo Kalev, Kaido Liiv

Naha Küla Selts ja Mait Meensalu olid välja pannud auhinnad.
Esimesed kolm võistkonda said auhinnad, ära märgiti ka 

viimaseks jäänud võistkond.
Parimaks mängijaks valis publik Timo Tuulingu.
Selle võistluse laupäev oli teistmoodi kui eelmised: pigem oli 

Naha külaplatsil perepäev. Kohal oldi peredega, lapsi jagus oma-
vahel mängima ja lõpuks prooviti  palliplatsil omakorda mängu. 
Mängude lõpetamine ja autasustamine käis pillimänguga, see 
oli esimest korda mängude ajaloos: pilli mängis Valdur Truija 
oma perega.   

Uudiseid Wõru Teatajast 
august 1920

Leerilapsed, õpetaja Anton Saarmann ja köster Jaan Küüts 5. augustil 1934 leerimaja juures.
talitus kirikusse walmistatud dekoratsioonist, kohaliku laulu- ja 
mängukoorilt pakutud helidega, iseäranis sügawalt hurmas ko-
gudust õpetaja Lauri sonoorne lauluhääl. Pärast kirikuteenistust 
pidutseti seda päewa kirikumõisa ruumes ametisse õnnistatud 
õpetaja auks.

17. augustil oli Toolamaa walla nõukogu poolt Wõuküla 
koolile õpetaja walimine. Walimisele oli ilmunud kolm kandidaati. 
Häälteenamusel waliti P. S., kusjuures onupoja poliitikat aeti. 
Wõuküla kooli ringkonna nõukogu liikmed hääletasid S-le wastu, 
sest nendel olid tema endised „konfliktid“ teada, kahjuks jäid nad 
wähemusse.

Pühapäewa õhtul oli Räpina noorteühingu poolt seltsimajas 
piduõhtu korraldatud. Eeskawas olid lastekoori laulud, näitemäng 
ja naljad. Kõik ettekanded, wäljaarwatud herra Wismanni nalja-
osad, olid õige nõrgad. Pidu korda rikkusid Peipsi rannawalwe 
ülemused ühes oma sõduritega, kes joobnud olekus kõrtsilärmi 
tegid.

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

Xi Heino Tolstingu mälestusvõistlused võrkpallis

Foto: Epp Sultsmann
Ja nagu ikka, võitis sport ja rõõm koosolemisest suurte ja 

väikestega.
Naha Küla Selts tänab osavõtjaid, Räpina valla kultuurkapitali 

ja toetajaid Naha külast.

 Miia Sultsmann

Üksi olla on kurbus,
jalge all vajub pind.
Üksi olles  ma olen,
justkui tiivutu lind.

Kas sa lendaksid taevas,
kõrgel pilvede peal?
Võtaksin endal vaevaks,
tuua alla sind sealt.

Meid siis köidaksid niidid,
mis ei katkeks nii pea.
Seoks meid armsad viisid,
need ju ohtu ei sea. 

Sinu embuses kallis,
oleks lõpmata hea.
Ka veel siis, kui on hallid
meie eakad pead.

Kus sa oled mu unelm,
unistan ma just sust.
Näen tihti sind unes,
kuid ei ava sa ust.

  :,: Ütle ometi sina,
  kust ma leiaksin sind.
  Et ei oleks siis mina,
  nagu eksinud lind. :,:

Kirja pannud Räpina üksikud
jaanipäeval Räpinas

Rohelise kleidiga tüdruk
Pisike piiga
roheka kleidiga,
punased kingad jalas.
Surub pihku 
kümmet kopikat,
poodi minna tal kavas.

Pool teed on käidud.
Hea, et sai tulema
kodusest igavast hoovist.
Nüüd võib ta näidata
laiale ilmale
isa kingitud garderoobi.

Vastu tulevad
tuttavad onud
pärivad, kuhu ta läheb.
Vastab, et kaua
seal kodus koitada,
tuulutab täna end vähe.

Toredad naabrid,
ent miks nad nüüd teda
koju tagasi viivad?
Ei märka nad kingi
ega rohelist kleiti,
mis minekuks andsid tal tiivad.

Jaan Kivistik
10.06.2018, Paide  

Üksi olles
viisil “Ütle meri, mu meri”



Räpina Rahvaleht 7august 2018

Viimastel aastatel on saanud meeldivaks traditsiooniks, et 
memmederühm Murelid käib suvel esinemas mõnel Eesti me-
resaarel. Augusti esimesel nädalavahetusel sai see teoks tänu 
Rappinvöö naistele, kes ka Naksid ja Roosid kaasa kutsusid. 
Samas oli pikk sõit lihtsalt mõnus nädalalõpu veetmine, saades 
samal ajal teadmisi meie suuruselt neljanda saare kohta, pakku-
des vastu Kagu-Eesti kultuurikilde. 

Reede õhtul sihtpunkti jõudes polnudki võimalik oma mad-
ratsit Vormsi Rahvamaja põrandale laiali laotada, kuna kohe oli 
algamas New Yorgist saabunud muusiku Skye Steele kontsert. 
Huvilised jäid kauget külalist kuulama, kärsitumad kiirustasid 
omal käel saart avastama. Kahjuks jäi saare ainus rattalaenutus 
kaugele Sviby sadamasse ja nii tuli keskuses Hullos tallataksot 
pruukida. Sellegipoolest leiti üles paari kilomeetri kauguselt mõ-
nusa liivapõhjaga ujumiskoht, mis päkapikkude rannaks ristiti, 
kuna ligi 100 meetrit sai sumada vaevu poolde säärde merevees. 
Astumisvaeva kompenseeris soe vesi (no millest me sel suvel 
räägime!).

Kogu meie seltskond sai aga Vormsiga tuttavamaks järgmisel 
päeval, kui oli ette nähtud neljatunnine bussiekskursioon. Algselt 
megapikana tunduva retke tegi giid Tanel aga nii põnevaks, 
et tema professionaalset huumoriga pikitud ja mõtlemisainet 
pakkuvat pajatust võinuks veelgi kuulata. Niisiis saime teada, et 
praegune saar on tekkinud kolmest tükist, hetkel suurust pool 
Muhumaad või uhkemalt öeldes 7 Kihnut, sissekirjutatud elanikke 
ligi 400. Algselt siin elanud rannarootslased olnud väga lõbuja-
nulised ja räpased. Igal külal oli oma kõrts, Püha Olavi kirik aga 
saarel üksainus. Viimase juures saime nuputada, milleks nurga 
sees väljaulatuvad kivid (äkki kunagi tehakse juurdeehitus, siis 
sidumiseks) ja väikene aken altariruumis (leeprahaiged said 
teistega kokku puutumata jumalateenistust kuulata). Kirikus 
traditsiooniliselt naised vasakul, mehed paremal pool. Haruldane 
on selle kiriku taaspühitsemise rituaal, milleks pidi kohal olema 
lausa 3 preestrit. Vormsi traditsiooniline püha on Olavipäev 29. 
juulil, mil saarerahvale vaba päev antakse. Kiriku kõrval seisab 
päikesekell, mida alles hiljuti keegi jõujuurikas on vastavalt oma 
ajaarvamisele pisut keeranud. 

Vabadussõja ausamba juures, mis on ainukesena omasu-
guste seas okupatsiooniaja üle elanud, saime teada, et sõjaaja 
taplused Vormsil olnud ühed mõttetumad – peale sadamakoha 
on ülejäänud rannik üsna madal, kuhu suurtel laevadel asja pole. 
Surnuaiale astusime sisse puuvärava kaudu. Siin on säilinud 
ligi 343 rõngasristi – enim, kui mujal kokku. Risti raiusid omal 
ajal talupojad ise, kogu perele enamasti üks ja ristil ruunipõhine 
peremärk. Praegu pannakse ka tavariste, rõngasriste kasutavad 
veel n-ö vanad olijad. Lapsele nimepanek olnud ennevanasti 
päris lihtne – sai valida nelja etteantud tüdruku- ja samapaljude 
poisinimede vahel. Nii võis samas talus elada nii vanaisa kui 
tema meessoost järeltulijad kõik sama nimega. Giidi sõnul oli 
ürikuid lugedes vahel lausa võimatu aru saada, millisest Larsist 
parasjagu jutt käis. 

Külastasime läänepoolseimat, Saxby tuletorni, näksisime 
merikapsast ning nautisime kosutavat meretuult kohas, kus meri 
hoolega randa lõhub, kõndides lubjakivilahmakatel. Sellesama 
lubjakivi pärast polnud 17. sajandini saarel metsa, kuna maavara 
põletati kõik lubjaks. Alles siis andis mõisnik Stackelberg käsu 
lubjapõletamist piirata. Praeguseks varemeis mõis olnud omal 
ajal väga kena. Taastatakse vaid vana keldrit, mille omapäraks oli 
madalam keskosa, kuhu kuhjati jää ning mõlemale poole otstesse 
paigutati toidukraam. 

Rälby küla on üks saarele omastest sumbküladest (majad 
tihedalt koos, teede-radade suund ettearvamatu). Viimase suu-
reks miinuseks olid rookatused, «tänu» millele kandus kiiresti 
edasi tulekahju ja nii hävis näiteks Sviby küla, mis ehitati koos 
sadamamuuliga uuesti üles 1932. aastal. Rälbys asub taastatud 
pukktuulik ja vahva talunimedega külapuu. Omapärane on läbi 
külade looklev S-kujuline maantee. Ennist arvati, et nii on kurjal 
vaimul raskem liikuda. Toimib bussiliiklus ning talvisel teehooldu-
sel ei kasutata soola-liiva (et tõukekelguga sõita saaks). Saare 
ainus pood- postkontor asub Hullos. Üllatuslikult märkasime 
nii kaupluse eeskojas kui bussiootepaviljonis raamatuid, mida 
näiteks kaupa või bussi oodates ajaviiteks lehitseda. Kaunid 
väikesed prügimajad püüdsid samuti pilku. Need seisavad igas 
külas, sees konteinerid erineva prahi tarvis, mille elanikud ise 
kohale tassivad. Tühjendamas käiakse umbes kord kuus, kui 
prügiautol õnnestub praamipilet saada.

Vormsi on pesueht lõimumise musternäidis – siin elab ligi 
kaheksa rahvust. Giid teab sakslast ja rootslast, kes omavahel 
suhtlevad... eesti keeles. Käsitöötoas sai tutvuda kohalike rah-
varõivaste, sokkide-kinnaste-vardakottidega, taimedega värvitud 
lõngavihtidega, peente sepistega jne. Üllatuslikult Kihnu naiste 
omadega sarnase lõikega pluuse kandsid ka Vormsi õrnema soo 

Nädalalõpp Vormsil

Meie rahvatantsijad Vormsil.                                                                                                                                    Foto erakogust

Tänavu 5. oktoobil möödub 90 aastat ajast, mil Leevi kandis 
hakati kooliharidust andma Leevi mõisa häärberis avatud koolima-
jas. Kool on eksisteerinud siinmail 1928.–2006. aastani erinevate 
nimetustega: Leevi Algkool, Leevi Valla Mittetäielik Keskkool, 
Leevi 7-kl kool, Leevi 8-kl Kool, Leevi 9-kl Kool, Leevi Põhikool. 

Käesoleval aastal tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 
ja oleksime võinud ka tähistada Leevi kooli juubelisünnipäeva, 
kuid kool ei elanud 90-aastaseks. 2006. aastal kaotati Leevi kool. 
Ometi elab kool edasi nendes inimestes, kes on siin õppinud ja 
töötanud ning regulaarselt kohtutakse kooli juubeli- ja klassi-
kokkutulekutel. Suureks toeks kohtumistel on Leevi koolimajas 
ühiskondlikel alustel tegutsev Leevi kodukandimuuseum Aime ja 
Rein Raadla juhtimisel. Muuseumis on tähistatud arvukalt täht-
päevi, korraldatud kohtumisi, isikulugusid ja uurimistöid on ette 
kandnud siin nii täiskasvanud kui ka õpilased. Enne sellesuvist 
kokkutulekut uuendati ekspositsiooni, tehti suurpuhastust ja  2. 
korruse koridori sein sai Leevi koolimaja ajaloole pühendatud 
värske maalingu.  

Juba jaanuaris jagati MTÜ Võhanduveere koosolekul 
ülesanded kõigile liikmetele eeloleva kodukandipäeva ja kooli 
kokkutuleku tähistamiseks ning algas ürituse sisuline ettevalmis-
tus.  Otsustati kirjutada ka projekte. Kodukandipäeva projekt oli 
rahastatud kohaliku omaalgatuse vahenditest ja projekti kirjutas 
Rein Raadla. Lisaks sai teoks ka projekt „100 aktiivset last ja 
noort EV 100-le“, mille rahastas Eesti Külaliikumine Kodukant. 
Projekti kirjutasid Aire ja Riho. 

Suure töö tegid laste mänguväljaku renoveerimisel ära ko-
gukonna vabatahtlikud.  Ka lapsed lõid aktiivselt kaasa - on ju 
see koht nendele mõeldudki. Õhtuti võis mänguväljakult kuulda 
kopsimist, saagimist, puurimist, hõikeid ja sekka laste kilkeid. 
Kõik olid ühel meelel nõus panustama ja võis tunda ühtse 
Leevi Vaimu edasikestmist tänapäevas, mida kaugel ajal 1932. 
aastal on tunnustanud Leevi kooli esimene juhataja Aleksander 
Pettai, öeldes, et Leevi seltsimaja ehitusel võis tunda inimeste 
üksmeelset eneseohverdust, üksmeelt ja innukust. Mänguväljak 
sai uue näo: atraktsioonid parandatud, puhastatud ja värvitud, 
jõumasinate asukohad betoneeritud ja jõumasinad paigaldatud.  
Eestvõtjana võis igal õhtul näha väljakul MTÜ Võhanduveere juha-
tuse esimeest Riho Luhti vägesid juhatamas ja ise kaasa löömas.  

Aktiivses kasutuses oli laululava, kus toimusid suvenäidendi 
proovid. Näitering meie külas on eriline selle tõttu, et igal suvel 
etendatakse külapäeval näidend rohkearvuliste osavõtjate 
kaasabil. Nii leiavad rakendust eelkõige külas suvevaheaega 
veetvad lapsed.

esindajad, kuid näiteks rahvariideseelikus ei trehvanud küll ühtki 
naist ringi liikumas. Rannaniitudel kõrguvad mehised kadakad, 
koplites nosivad rohtu mägiveised ja lambad, väga rikas on 
linnuliikide loetelu (ligi 214), metsloomadest kohtab enim põtra, 
rebast, ilvest, viimasel ajal ka nuhtluseks kujunenud šaakalit. Diby 
poolsaar on rikas haruldaste käpaliste poolest. Üldse on saarel üle 
900 erineva puu, põõsa- ja taimeliigi, millest 60 vajavad kaitset. 

Laupäeva õhtuks olid Vormsi vabaõhulavale kontserti andma 
tulnud Kõrsikud. Seejärel alustas simmanit Muffbänd. Kohe jõudis 
pärale ka poolteist kuud oodatud külaline – vihmasadu – küllap 
päeval harjutatud «Vihmaloitsu» tantsu peale. Igatahes said 
lavalauad nii ohtlikult märjaks, et Räpina tantsijad esitasid oma 
esimese ploki numbrid murul. Ajaks, mil bänd järgmisele pausile 
siirdus, tundus püünepealne juba kuivem ja nii said Naksid ja 
Roosid, Murelid ja Rappinvöö oma etteasted kenasti tehtud. 
Noorte naiste hoogne rehadega Heinatants osutus vägevaks 
lõppakordiks, millele innukalt kaasa plaksutati. Kutsusime publiku 
lõpetuseks seltskonnatantsudele – Kitajanka ning lõbus Humppa 
olid piisavalt lihtsad algajatelegi. Ööbimiskoht võttis meid vastu 
juba suveöö pimeduses. 

Pühapäeval tuli oma elamine mõõdukas tempos kokku korja-
ta, et hommikusele lasteetendusele ruum vabastada. Väikesed tä-
nukingitused öömaja perenaisele, giidile ja söögikoha perele ning 
juba ootaski meid päeva esimest ülesõitu alustav praam Ormsö.

Kõik tantsijad tänavad toetajaid-abilisi, kelleks on: SA Räpina 
Kultuurkapital, AS Räpina Paberivabrik, Räpina vald, nobenäpp 
Nati, bussijuht Jüri. Suurim tänu aga Ülle Galkale, kes selle reisi 
organiseeris ja kogu logistika ideaalselt toimima sai nii, et vajalik 
info jõudis õigel ajal õigesse kohta.

Marju Lodi

Kauaoodatud Leevi kooli 90. aastapäevale pühendatud 
kodukandipäev 21. juulil algas lipu heiskamise ja jõumasinate 
avamisega. Lastele toimus orienteerumisbingo, lustida sai ba-
tuudil, võis minna põgenemistuppa ja viibida virtuaalreaalsuses. 
Kaitseliit korraldas relvade ja sõjamasinate näituse, mis pakkusid 
eriti huvi poistele. Pakuti ka maitsvat sõdurisuppi. Huvilistel oli 
võimalus külastada Õnnekalda talu. Avatud oli kodukandimuu-
seum ja Leevi rahvamajas neli erinevat  näitust „Meie hobid“. 
Rahvamajas võis kuuma päikese eest varju leida, jälgides 
droonivideosid kaunist Leevi ümbrusest. Päeva üheks naelaks 
oli Leevi kooli 90. aastapäeva aktus, mis toimus rahvamajas. 
Peeti kõnesid, esinesid Kersti Juurma pereansambel ja Leevi 
lapsed. Laululavale tõi rahva kokku teine päeva nael - näiteringi 
Pungad etendus „Imelik“, mis pakkus nalja, äratundmisrõõmu ja 
mõtlemisainet. Näidendis mängis kokku 23 osatäitjat, lavastas 
Helle Mendrik. Päeva lõpetuseks võis jalga keerutada ja muusikat 
nautida ansambel Melody saatel. 

Kodukandipäeva projekt oli rahastatud kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest. Kodukandipäeva läbiviimist toetasid 
Räpina Vallavalitsus ja MTÜ Võhanduveere. Kaasrahastajad olid 
kohalikud ettevõtjad ja eraisikud.

Aasa Liiv 
MTÜ Võhanduveere

Fotod: 
K. Juurmaa, B. Truus, E. Sirge

Leevi kooli 90. aastapäeva tähistati kodukandipäevaga

Kaitseliidu näitus.

Jõumasinad.

K. Juurma pereansambel ja Leevi lapsed.

Näidend iMELiK. 



kULTUURikaLeNdeR aUGUsT-sePTeMbeR
R, 24. VIII 19 Muinastulede aeg ansambliga Väliharf. 
  Pilet eelmüügis 8 eurot, kohapeal 12 eurot. 
  Piletid eelmüügis alates 1. augustist 
  Räpina Valla Kultuurikeskuses ja Põlvamaa 
  Turismiinfokeskuses. Võta kaasa soovideküünal 
  muulikivide tuleteele.  
   Räpina sadamas
27.–28. VIII Räpina Muusikakooli õpilaste täiendav 
 16 vastuvõtt. Info muusikakool.rapina.ee.
   Räpina Muusikakoolis
R, 31. VIII 21 Suvelõpupidu ansambliga Peramaa Parunid. 
  Pääse 5 eurot. 
  Info: Tea Tenson tel 510 7836. 
   Aravu Rahvamajas
P, 9. IX 9 Räpina laat Tuletõrje platsil
P, 9. IX 13 Vanavanemate päeva kontsert. 
  Peaesineja Heidy Tamme! Kontsert on tasuta. 
  Lisainfo: kultuur@rapina.ee või tel 796 1361. 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 21. IX 18 Teemaõhtu „Inimese sõber koer“ 
  I–IX klassidele. Info Võõpsu Raamatukogu 
  tel 795 9435. Võõpsu Raamatukogus
P, 23. IX 9 Räpina laat Tuletõrje platsil
K, 26. IX  15.30 Räpina Vallavolikogu istung 
   Räpina haldushoones
P, 23. IX 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine  
   Tuletõrje saalis
R, 28. IX 19 Indie-folkmuusiku Henry No Hurry kontsert. 
  Tasuta! Info: anu.luiga@rapina.ee, 
  tel 5812 8219. 
   Veriora Noortekas

ÕNNiTLeMe VaNeMaid!

Keity Klimberg
22.07.2018

Leopold palusalu                                          
26.07.2018

Saara Salf
28.06.2018

Henry Helinurm
30.06.2018

Et iial Su päevade päikest 
ei varjutaks murede pilv, 
sest ema valvab sind väikest, 
Sa temale terve maailm.

Meie HULGasT oN LaHkUNUd
Ei tulek ega minek ole meie endi teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb, 
see on elavate mäletada.

Veera Miroljubov
1.07.2018

Rutt Kõima
10.07.2018

Helvi Tamm
13.07.2018

Lehte pütsep
20.07.2018

Rein Kask
25.07.2018

NÄiTUsed
Näitus „Martin Kangro ja Räpina leib“ on avatud Räpina 
Raamatukogus.
Näitus „Räpina puhkpilliorkester 150“ on avatud Räpina  
Koduloo- ja Aiandusmuuseumis.
Näitus „Aino Lauk 90 ehk Räpina juuksurite dünastia“ on 
avatud Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis.
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näitus „Meeksi 
vald ajas ja ruumis“ on avatud Räpina loomemajas.
Maiu Varese plakatinäitus „Kuulutus-kuulutus!“ on avatud 
Mehikoorma seltsikeskuses.
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oÜ esTesT PR 

ostab metsa- ja põllumaad. 

Tel 50 45 215, 51 45 215,  
info@est-land.ee

RÄPiNa LaaT 
09. sePTeMbRiL ja 23. sePTeMbRiL   

keLL 9–15 RÄPiNas  
TULeTÕRje VÄLjakUL.  

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

Tule kogu perega! 

info telefonil 5805 1915.

koRsTNad, aHjUd, TRUUbid,  
PLiidid koRda!

Korstnapühkimistööd  
Eesti Kutsekoja  

litsentsiga korstnapühkijalt. 

Korrasoleku akti väljastamine. 
Korstnapühkijal oma redel kaasas. 

Linnas ja maal. 
Tel. 51916605.

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

 
Räpina Rahvaleht

Väljaandja:  
Räpina Vallavalitsus  

Kooli tn 1, Räpina 64504

Toimetaja:  
Vaike Tammes, telefon: 515 9271

E-mail: rahvaleht@rapina.ee

Kujundus & trükk:  
Paar OÜ Tartu, Ilmatsalu 3g 


