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Konkurss “Eesti kaunis kodu 2018” tuleb taas

KESKKONNAAMET KUTSUB  
28. MAIL LINNUVAATLUSRETKELE

Matkame Räpina poldril,  
vaatleme linde ja räägime looduskaitsest.  

Matkajuht Riho Kinks Eesti Ornitoloogiaühingust.  
Koguneme 9.30 Räpina sadamas, lõpp samas paigas hiljemalt 13.

Registreerimine: Mari Kala, mari.kala@keskkonnaamet.ee, tel 799 0914. 
Matk on tasuta. Võimalusel kaasa binokkel! Selga ilmale sobiv riietus ja mugavad jalatsid.

Üritusi toetab SA KIK

Sellel korvpallihooajal osales Räpinast maakonna meist-
rivõistlustel kaks võistkonda – KK Räpina Kotkad ja Räpina 
Spordikool. Mõlemad võistkonnad jõudsid ka final-4 (nelja pare-
ma hulka). Põhiturniiri ilma ühegi kaotuseta KK Räpina Kotkad 
(maakonnaarvestuses) teenisid finaalturniiri korraldusõiguse 
pidada Räpinas. See toimus 26.-28. aprill Räpina ÜG võimlas. 
Kolm päeva kestnud korvpallilahingud kulmineerusid Roofixi ja 
Kotkaste finaalmänguga.

3.-4.koha mängus kohtusid Räpina Spordikool ja Valgjärve 
VP. Kuigi spordikool jõudis poolfinaali, alistades tänu väga heale 
visketabamusele Sk Känguru suurelt 90:61! Siis poolfinaalis tuli 
vastu võtta kaotus Kotkastelt 54:108. Mäng Valgjärvega kujunes 
Valgjärve juhtimisel, kuigi spordikool püsis neil edukalt kannul. 
3 veerand tõi mängu murrangu ning Valgjärve VP võitis tänu 
viskekahuri Ott Sellise 43p toel Räpina Spordikooli numbritega 
76:94. Spordikooli edukamad punktitoojad olid: Glenn Rahasepp 
23p, Sander Tensing 21p, Alvaro Krasnov 17p ja Egert Aia 8p.

Räpina Spordikool mängis hooajal 2017/2018 järgmises 
koosseisus: Egert Aia, Raiko Belausev, Glenn Rahasepp, Kristian 
Lillemäe, Risto Lillemäe, Reijo Sõukand, Marthin Vahtra, Alvaro 
Krasnov, Sander Tensing, Andreas Närep, Harri Mähar ning 
Henri Võsokovski.

Finaalmänguks oli saal täitunud pealtvaatajatega ning finaal 
võis alata. Alguses sai paremini minema Kotkad, kuid edusei-
sus muututi hooletuks ning Roofix tuli edukalt järgi. Vahe sulas 
minimaalseks, kuid esimese veerandaja viimasel sekundil tabas 
Kotkaste liider Ants Järv kolmese ning väikese puhkepausile 
mindi 21:16 seisul. Teine veerandi algus oli jälle Kotkastele edu-
kas, kuid Roofix ei andnud alla ja võitles ilusasti ennast mängu 
tagasi. Poolajale mindi Kotkaste eduseisus 49:38. Teisel poolajal 
jagus pingelist mängu 3.ndal veerandajal, aga edasi läksid Kot-
kad eest ära ning finaalivõit ja maakonna meistritiitel vormistati 
numbritega 90:69! Kotkaste edukamad punktiviskajad olid: Ants 
Järv 28p, Marten Järvik 16p, Kaivo Pullisaar 14p, Karl Junson 
13p ja Märt Tolmusk 6p. 

Kuigi terve hooaja suutsid Kotkad Põlvamaal kaotuseta 
läbida, siis seda teha polnud kerge. Saada mängijad (seoses 
õpingute, tööga) kokku Tartust, Valgast ning ka Eesti Kaitseväest 
jne. polnud üldsegi lihtne ülesanne. Aga kõik panustasid ja taht-
sid ning olid hingega Räpina korvpalli au ja uhkuse eest väljas. 
Samuti võitsid Kotkad sellel aastal ka Põlva-Võru Ühisliiga, kus I 
liigas võistles kokku 6 võistkonda. Kolm paremat tiimi Võrumaalt 
ja Põlvamaalt. Kõige raskemaks kujunesid mängud Parksepaga, 
kuid lõpuks võideti mõlemad omavahelised mängud.

KK Räpina Kotkad mängisid koosseisus: Ants Järv, Olver 
Kaljuvee, Kaido Salomon, Priidik Purge, Janar Heering, Karl 
Junson, Märt Tolmusk, Ragnar Lõhmus, Marten Järvik, Kaivo 
Pullisaar, Mait Asser, Priit Pedosk, Vallo Vaherpuu, Joosep Sibul, 
Priit Kirotar, Rivo Nõmmistu ja Oskar Otsus. 

KK Räpina Kotkad ja Räpina Spordikool tänavad toetajaid, 
abistajaid ja kaasaelajaid ning soovivad kõigile ilusat suve!

KK Räpina Kotkad

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) koostöös maakon-
dade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi „Eesti kaunis 
kodu“, mille patroon on Eesti Vabariigi President. Konkursi „Eesti 
kaunis kodu 2018“ käigus autasustatakse iga maakonna kon-
kursi kolme võitjat ning eriautasudega üle vabariigi üht parimat 
tervisespordirajatist, tööstusmaastikku ja energiasäästlikku kodu. 

Konkursi võitjaid tunnustab Eesti Vabariigi President vastu-
võtul, mis toimub Taasiseseisvumispäeva paiku. 

Kõiki kohalike omavalitsuste poolt maakondlikule konkursile 
esitatuid tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 
esimees Georg Pelisaar oma vastuvõtul ja riigihalduse minister 
mastivimpli ning tänukirjaga.

Põlva maakonna 2018. aasta kaunimate kodude väljaselgi-
tamiseks palume igal kohalikul omavalitsusel esitada konkursile 
kuni kuus kandidaati (sh võib olla eramu, maa- või suvekodu, talu/
tootmistalu, korterelamu, ühiskondlik hoone, tootmiskompleks, 
küla, park, väljak jne).

Lisaks eelnevatele saab esitada ühe kandidaadi eriautasule 
järgmistes kategooriates:
– parim tervisespordirajatis (Eesti Olümpiakomitee eriauhind); 

– parim tööstusmaastik (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja 
Tööandjate Keskliidu eriauhind);

– energiasäästlik kaunis kodu, mis võib olla eramu, kortermaja 
või ühiskondlik hoone (Eesti Vabariigi Presidendi eriauhind).
Palume kirjeldada konkursile esitatud objekti väärtusi ja 

võimalusel lisada selle digitaalsed fotod koos autori nimega. 
Nt tervisespordirajatise puhul peaks fotodelt olema muu hulgas 
näha, et seda kasutavad intensiivselt erinevatel aastaaegadel 
nii noored kui vanad.

Energiasäästliku kauni kodu puhul kirjeldada energiasääs-
tumeetmeid, lisada vastavad tehnilised näitajad ja arvutused.

Konkursile esitamine peab olema kooskõlastatud omaniku/
omanikega. Maakondlik komisjon külastab konkursile esitatud 
kodusid ajavahemikus 07.–11.06.2018.

Soovijal on võimalus ka ise esitada oma kodu konkursile, tea-
tades sellest kohalikule omavalitsusele hiljemalt 4. juuniks 2018.

Marika Saks,
marika.saks@fin.ee

PÕLVAMAA MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS VÕITIS  
KK RÄPINA KOTKAD!
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RÄPINA VALLAVOLIKOGU Puudega inimeste eluruumide kohandamise 
taotlusvoor 2018

19. märtsil 2018 avanes „Ühtekuuluvuspoliitika fondide 
rakenduskava 2014–2020“  prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse 
kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu 
arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste 
vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste 
eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor. Meetme raken-
dusasutus on Sotsiaalministeerium ja rakendusüksus on Rahan-
dusministeerium. Toetuse andmise tingimused on kehtestatud 
sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puue-
tega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”. Taotlusvoor on 
avatud kuni 15. juunini 2018 ning toetuse taotlejaks on kohalik 
omavalitsus.

Räpina Vallavalitsus võtab alates 9. maist vastu taot-
lusi puudega inimesele eluruumi kohandamiseks. Projekti 
raames kohandatakse puudega inimeste eluruume nende 
vajadustele vastavaks. Räpina Vallavalitsuse 09.02.2018 kor-
raldusega nr 380 on kehtestatud „Puudega inimesele eluruumi 
kohandamiseks toetuse määramise kord“.

Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad 
elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Toetatakse puudega 
inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas 

eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise 
käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde 
kohandamist;

2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.

Kohandada saab Räpina vallas asuvat aastaringseks 
elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas 
abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik 
elukoht ning on tema enda või tema pereliikme omandis, 
kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. Füüsiline kohan-
damine on puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi 
ümberehitamine. Projekti eesmärgiks ei ole ainuüksi eluruumide 
või maja/korteri remont. Kui kohanduse käigus on remondi va-
jadus põhjendatud, siis toetatakse tegevust. Samuti toetatakse 
kohandust, mida on inimesel praegu lähtuvalt oma erivajadusest 
vaja, mitte kohandust, mida hakatakse võib olla kasutama kunagi 
tulevikus. 

Räpina Vallavalitsus ei kata:
• kohandamise taotlemiseks tehtud kulusid;
• juba alustatud või lõpetatud kohandamiste kulusid;
• enne lepingu sõlmimist teostatud tööde tehtud kulusid;
• kohandamisega seotud kulusid, mille vajadus ei tulene ot-

seselt kohanduse taotleja erivajadustest (nt tünnisaun, auru-
saun) ega ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise 
taastamiseks;

• kulusid ehitusmaterjalidele ja abivahenditele, millele on 
olemas soodsam ja kohanduse taotleja erivajadusi arvestav 
alternatiiv;

• tahtlikult vääralt arvestatud kulusid;
• kohandamise tööde teostaja vastutusalas olevast lohakusest 

või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulusid; 
• teisaldatavate abivahendite soetamist. 

Ühele kohanduse taotlejale määratakse projekti raames 
toetust üks kord ühe kohanduse teostamiseks. Ühe kohanduse 
raames võib toetamiseks kombineerida eriliiki kohandusi. 
Kohandust võivad kasutada ka teised pereliikmed või maja 
elanikud. Kui samas majapidamises elab rohkem kui üks puudega 
inimene ja seetõttu on vaja kaht eri liiki kohandust, siis tuleb 
esitada mõlemal puudega inimesel taotlus vastava kohanduse 
jaoks, näiteks üks seotud hügieenitoimingutega ja teine taotlus 
eluruumi sissepääsuks. Ühele ja samale kohandusele kahte 
toetustaotlust ei saa esitada.

Millal ja kuhu saab taotlust esitada? 
Taotlus eluruumi kohandamiseks koos lisadokumentidega 

tuleb esitada hiljemalt 5. juuniks 2018 kas elektroonselt digi-
taalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@rapina.ee või posti 
teel Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli tn 1, Räpina 64504. 
Samuti võtab kohapeal taotlusi vastu Räpina Vallavalitsuse 
arendusspetsialist Ingrid Joosep esmaspäeviti ja neljapäeviti 
kell 09.00–12.00 ja 13.00–16.00. Taotlust esitama tulles võtke 
kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.

Millised dokumendid taotlemisel esitada?
Eluaseme füüsilise kohandamise taotlemiseks on vaja Räpina 

Vallavalitsusele esitada:
• allkirjastatud taotlus (Räpina valla kodulehelt http://www.

rapina.ee/sotsiaalosakond ); 
• koopiad Teie esindaja isikut tõendavast dokumendist ja es-

indusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise 
kohtumäärus, volikiri); 

• eluruumi kasutusõigust tõendav dokument, kui taotleja ei 
ole eluruumi omanik;

• eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu 
kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui Teie ei 
ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike 
ühiskasutuses olevaid ruume.

• hinnapakkumine(sed). 
Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 

„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” lisas 1 
(vt tabelit alt) toodud hüvitatava ühiku piirmäära alusel toetuse 
saamiseks tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine. Kohan-
damise tööde tegemisel, mis ei ole lisas 1 nimetatud, sealhulgas 

ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide 
koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud; projektijuhtimise ja 
ehitusjärelevalve kulud hüvitatakse tegelike kulude alusel. Kui 
nimetatud kulude eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 
alla 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine. 
Kui eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on rohkem kui 5000 
eurot – vähemalt kaks hinnapakkumist.

Ettevõtja/tööde teostaja hinnapakkumises peavad olema 
kohandamiseks vajalike materjalide maksumus, tööde maksumus 
ning muud kulud kululiikide kaupa välja toodud. Statsionaarsete 
abivahendite (nt platvorm- või laetõstuk) hinnapakkumised ei pea 
olema koostatud ühele ja samale mudelile, kuid peavad olema 
koostatud sarnase funktsionaalsusega ning vastama erivajadu-
sele. Soovitavalt kehtib hinnapakkumine vähemalt 6 kuud, sest 
kohanduse tööde teostamiseni võite jõuda alles 2018. aasta 
viimastel kuudel.

Kui kohanduse taotlejal või pereliikmel/tuttaval on soovi ja 
oskusi ise kohandust teostada, näiteks tualettruumi kohandus, 
siis võib seda ka ise teha. Eraisik võib töid teostada, kui leiab, et 
on selleks pädev ning jälgib vastavat ehitusprojekti. Sel juhul ei 
ole taotlusega koos vaja esitada ettevõtja hinnapakkumist, vaid 
hinnakalkulatsioon, eeldatav eelarve, kui palju kohandus maksma 
läheb. Sellise kalkulatsiooni puhul aga võib olla risk, et tööde 
teostamisel lähevad materjalid oodatust kallimaks võrreldes taot-
lusega esitatud kalkulatsioonis. Hindade vahe peab kohanduse 
saaja ise kinni maksma.

Taotluse esitamisele järgnev menetluse käik:
• kontrollitakse taotluste vastavust projekti tingimustele;
• kohanduse vajalikkuse ja võimalikkuse hindamiseks tehakse 

kodukülastus;
• taotlused koos vajalike dokumentidega vaatab läbi Räpina 

Vallavalitsuse kinnitatud komisjon ja koostab kuni 25 taotleja 
nimekirja;

• Räpina Vallavalitsus esitab koondtaotluse Rahandusminis-
teeriumile rahastamiseks hiljemalt 15.06.2018.

• Rahandusministeerium menetleb kuni 45 tööpäeva Räpina 
Vallavalitsuse nõuetekohast taotlust. 

Kui Räpina Vallavalitsus ei saa Rahandusministeeriumi 
meetme taotlusvoorust positiivset rahastusotsust, siis toe-
tust ei maksta ning antud projekti raames puudega inimeste 
eluruume ei kohandata. 

Toetuse kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest maks-
takse välja Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 „Hoo-
lekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega 
inimeste vajadustele vastavaks“ raames saadud toetuse vahen-
ditest ja ülejäänud 15% Räpina valla eelarvest. Kui kohandamise 
tööde tegelik maksumus ületab projekti meetme ning Räpina 
valla rahastust, peab kohanduse saaja katma ülejäänud summa 
omaosalusena. 

Toetuse suuruse ja kohanduste arvu aluseks on Sotsiaal-
ministeeriumi ettepanekul puudega inimeste arv kohalikus 
omavalitsuses taotlusvooru väljakuulutamise aasta 1. jaanuari 
seisuga. 01.01.2018 aasta seisuga oli Sotsiaalkindlustusameti 
andmete kohaselt Räpina vallas 2 199 puudega isikut. Räpina 
Vallavalitsus võib taotleda toetust Sotsiaalministeeriumi poolt 
etteantud kogusumma ulatuses – 128 536 eurot, tagades sellega 
25 kohandust või vähem, kuid tagades proportsioonelt tehtavate 
kohanduste arvu. Seega koos Räpina Vallavalitsuse toetusega 
on ühele kohandusele ette nähtud 6 048,75 eurot.

Räpina Vallavalitsus otsustab korraldusega toetuse määra-
mise või toetuse maksmata jätmise komisjoni ettepanekul ja 
pingerea alusel hindamise tulemusena positiivse hinde saanud 
taotlustele, mille täielikuks rahastamiseks jätkub vahendeid ning 
sõlmib kohanduse taotlejaga lepingu. Vajadusel sõlmib 
omakorda kohanduse saaja lepingu kohandamise tööde 
teostajaga. Vastavalt sõlmitud lepingule tehakse kohanduse töid 
ajavahemikus 2018–2019.

Kui eluruumi kohandamiseks on vajalik ehitusteatise esita-
mine või ehitusloa taotlemine ja sellega kaasnevad kohustused, 
siis selle organiseerimisega tegeleb samuti kohanduse saaja või 
vastavalt kokkulepetele kohandamise tööde teostaja. Näiteks 
vastavalt ehitusseadustiku lisale 1 on vaja ehitusprojekti ja ehi-
tusteatist, kui tegu on ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 ja tegemist 
ümberehitamisega. Alati võib ehitisteatise ja ehitusprojekti alast 
nõu ja infot küsida Räpina Vallavalitsuse ehitusspetsialistilt.

Kui eluruumi kohandamise tööd on valmis, lepitakse kokku 
kohandamise tööde üleandmises-vastuvõtmises. Kohapealse 
ülevaatuse viivad läbi Räpina Vallavalitsuse vastavad ametnikud. 

Kui kohandamise töödes leitakse puudusi, siis koostatakse 
vaegtööde akti, kuhu kohandamise tööde teostaja või eraisik lisab 
omapoolse kommentaari koos puuduste/ vaegtööde kõrvaldamise 
tähtaegadega. Peale vaegtööde või puuduste kõrvaldamist toi-
mub korduv ülevaatus. Üleandmise-vastuvõtmise akti sõlmimine 
toimub peale puuduste kõrvaldamist. 

Kohandamise tööde eest tasumine toimub kohandamise 
tööde teostaja poolt esitatud arve või kohanduse saaja poolt 
kantud kulu tõendava dokumendi alusel (nt ehituspoe tšekk) ainult 
peale üleandmise-vastuvõtmise akti sõlmimist. Kui eraisik teeb 
kohanduse, siis lepingu alusel makstakse tagantjärele kinni vaid 
kalkulatsioonis näidatud materjalide kulu, mitte teostatud töökulu.

Täiendav info: 
Räpina Vallavalitsuse arendusspetsialist Ingrid Joosep, 
telefonil 514 1373 või 
e-posti aadressil ingrid.joosep@rapina.ee

Otsusega nr 17 tunnistati Ene Tigas valituks sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjoni esimeheks ja Mati Tiigimäe sotsiaal- ja tervis-
hoiukomisjoni aseesimeheks. Räpina Vallavolikogu 31.10.2017 
otsus nr 49 „Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 
esimehe ja aseesimehe valimine” tunnistati kehtetuks.

Põhjendus: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 
lõike 1 alusel valitakse komisjoni esimees ja aseesimees volikogu 
liikmete hulgast. Räpina Vallavolikogu 31.10.2017 otsusega nr 
49 tunnistati Ene Tigas valituks sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 
esimeheks ja Karmen Kukk sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ase-
esimeheks. Seoses Karmen Kuke nimetamisega 19. veebruaril 
2018 Räpina Vallavalitsuse ametnikuks, lõppesid tema volitused 
ennetähtaegselt volikogu liikmena valimiskomisjoni 20.02.2018 
otsuse nr 11-6/1 alusel.

Otsusega nr 18 kinnitati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 
koosseis: 1.1 Ene Tigas– esimees; 1.2 Mati Tiigimäe – aseesi-
mees; Liikmed: 1.3 Miia-Kersti Sultsmann; 1.4 Merike Paap; 1.5 
Maie Haavakats; 1.6 Virge Mastik; 1.7 Mait Meensalu; 1.8 Kairi 
Kivilo-Aust.

Otsusega nr 19 kinnitati majandus- ja keskkonnakomisjoni 
koosseis: 1.1. Margus Narusing – esimees; 1.2. Vello Kasearu 
– aseesimees; Liikmed: 1.3. Vladimir Kondratjev; 1.4. Meelis 
Konsap; 1.5. Peeter Sibul; 1.6. Ülo Tuuling; 1.7. Uno Nagelmaa; 
1.8. Janno Tammpere; 1.9. Ekke Tooding; 1.10. Kaarel Tiganik; 
1.11. Mait Meensalu; 1.12. Artur Murumets; 1.13. Argo Must. 
Räpina Vallavolikogu 20.12.2017 otsus nr 79 „Räpina Vallavoli-
kogu majandus- ja keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine” 
tunnistati kehtetuks.

Põhjendus: Räpina volikogu liige Kristi Lillemäe 22.02.2018 
esitatud avalduse alusel võttis Räpina Valimiskomisjoni vastu 
01.03.2018 otsuse nr 11-6/2, millest tulenevalt K. Lillemäe voli-
tused volikogu liikmena lõppesid ja volikokku määrati Valimisliit 
Ühtne Vald asendusliige Argo Must. 13.03.2018 esitas K. Lillemäe 
avalduse enda vabastamiseks sotsiaalkomisjoni ning majandus-
komisjoni liikme kohustustest. Räpina valla põhimääruse § 6 lõike 
3 alusel: (3) „Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte 
alatisse komisjoni. Kui volikogu liige ei osutu alatiste komisjonide 
esimeeste ettepanekutel nimetatud ühessegi komisjoni, otsustab 
komisjoni liikme komisjoni kuulumise volikogu esimees, arvesta-
des volikogu liikme soovi. Igal valimistulemuste alusel volikogu 
liikme mandaadi saanud erakonnal või valimisliidul on õigus 
esindatusele igas alatises komisjonis.”

Otsusega nr 20 nõustuti piiride muutmise ettepanekuga asu-
tusüksuste Lüübnitsa, Võõpsu, Audjassaare, Usinitsa ja Kahkva 
küla Räpina valla koosseisu arvamiseks, kui Vabariigi Valitsus 
algatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise.

Otsusega nr 21 algatati asustusjaotuse muutmine ajaloolise 
Pedaspää küla nime taastamise eesmärgil.

Otsusega nr 22 loeti ülevaadatuks ja kinnitati Meeksi, Räpina 
ja Veriora valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.

Otsusega nr 23 esitati Maa-ametile ettepanek anda Räpina 
vallas Verioramõisa külas Vahtsõnõ järve ääres reformimata riigi-
maa maaüksusel asuvate ehitiste alune ja selle teenindamiseks 
vajaminev maa-ala Räpina valla munitsipaalomandisse.

Määrusega nr 18 tunnistati kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 
11.09.2012 määruse nr 17 “Hangete korraldamise kord”.

Määrusega nr 19 tunnistati kehtetuks Veriora Vallavolikogu 
24.03.2016 määruse nr 13 “Ve-riora valla hankekord”.

Määrusega nr 20 kehtestati Räpina valla põhimäärus.
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 sekretär-arhivaar

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja 
konkursi tegevjuhi leidmiseks

Tööülesannete kirjeldus:  
www.piiriveere.ee/et/kontakt  

(vt büroo töökorraldus)
Kandideerijate puhul arvestatakse:
– Juhtimise kogemus
– Projektide juhtimise ja elluviimise kogemus 
– Hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas 
– Juhiload ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
– Valmisolek töölähetustel käimiseks
– Kõrgharidus 
– Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljenduse oskus
– Hea enesedistsipliin, kohusetunne ja planeerimisoskus

CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga 
palun saata 23. maiks 2018  

e-postile piiriveere@piiriveere.ee. 

Lisainfo: +372 5271906
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Avasta ja märka loodust nutiseadmete abil

Otsime Põlva maakonna  
aasta õppijat 

 
Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist 
motivatsiooni, enesekindlust ning igapäevaelu kõrvalt on 
see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad 
jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid 
alustada.

Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, 
kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud 
täienduskursustel või omandanud uue eriala.

Tanel Padar kutsub üles tunnustama: „Hindan täna veel 
rohkem neid inimesi, kes on õpingud taas ette võtnud. See nõuab 
eneseületust, kuid annab hiljem elus oluliselt suurema valiku- ja 
tegutsemisvabaduse. Mäletan selgelt kui raske oli alguses õppida 
uuesti õppima ja kui loomulik see nüüd tundub. Täna on õppimine 
minu jaoks kui uus meelelahutus,” sõnas Padar. 

Konkurssi korraldava Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assot-
siatsiooni Andras Põlva maakonna TÕN koordinaatori Tiina Kalvi-
ku sõnul innustavad õppijate lood teisi: „Elu näitab, et tunnustuse 
saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja 
innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti 
uue eriala omandamist.“

Kandidaate saab esitada 31.maini 2018 veebilehel www.jälle-
kooli.ee täites seal vormi. Aasta õppijaks esitatud kandidaatide 
seast valib žürii 16 kandidaati, kes pääsevad rahvahääletusele 
ning kõik inimesed saavad septembris anda hääle oma lemmiku 
poolt. 

Lisaks aasta õppija kandidaatidele kutsume üles märkama 
ja tunnustama ka täiskasvanute koolitajaid,  õppijasõbralikke 
tööandjaid ja õpitegusid. Kõigi kategooriate kandidaate saab 
esitada lehel www.andras.ee.

Aasta õppija, rahva lemmiku ja teiste tiitlite võitjad kuuluta-
takse välja 19. oktoobril täiskasvanud õppija nädala avaüritusel.  

Lisainfo: 
Tiina Kalvik, 5342 7026
tiina@kalviti.ee

Aprilli keskpaigast alates kutsus Keskkonnaamet üles kõiki 
huvilisi südamekuu puhul õue tärkavat kevadist loodust märka-
ma ning oma kodulinna avastama, kasutades selleks digitaalset 
rakendust Avastusrada. Õigupoolest on sel puhul igas Eesti maa-
konnas avatud vähemalt üks linnakeskkonnas paiknev virtuaalne 
rada, mis on nutiseadme abil läbitav. Põlvamaal on lausa 2 rada, 
üks Põlvas, teine Räpinas. Kutse on endiselt jõus ja rajad jäävad 
avatuks ka peale kampaania lõppu.

Räpina Avastusraja läbimiseks tuleb veebilehel www.
avastusrada.ee Põlva maakonna alt üles otsida Põlvamaa 
keskkonnamaja rada „Liigu ja õpi Avastusrajal 2017! Räpina“ ja 
end seal mängijana registreerida. Rajal on 17 kontrollpunkti ning 
alguspunkt keskväljakul purskkaevu juures, kuid kontrollpunktide 
läbimise järjekord ei olegi nii oluline. Rada on läbitav umbes 
tunniga. Rada on eriti sobilik põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele 
ning õpetajatele õuesõppetunni läbiviimiseks. Tänapäeval on 
nutitelefon pea igal õpilasel ja selle kasutamine õppetöös on 
muutunud igapäevasemaks. Avastusraja läbimiseks on vajalik 
internetiühendusega nutitelefon ja toimiv e-posti aadress, kuhu 
saadetakse mängu alustamiseks link. Aitäh õpetajatele, kes on 
õpilased juba avastusrajale saatnud!

Avastusrada on aastal 2015 keskkonnaameti ja Tallinna 
ülikooli koostööna loodud nutiseadme veebilehitsejas töötav ra-
kendus, mille abil saab luua õues läbitavaid interaktiivseid radu. 
Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Keskkon-
nahariduse arendamine“.

Anna teada, mis looduses toimub
Keskkonnaagentuur ja keskkonnaministeerium korraldaval 

ka sel aastal loodusvaatluste kampaaniat, mis kestab 14. aprillist 
30. septembrini. Oodatakse kõiki loodushuvilisi kaasa lööma ja 
oma vaatalustulemustest teada andma.

Tänavune kampaania keskendub 22 liigile. Valikus on lähe-
nevat Vabariigi suurt juubelit silmas pidades Eestile sümboolsed 
liigid suitsupääsuke ja rukkilill, lisaks 2017. aasta liikideks valitud 
metskits, sini-paelöölane, harilik muguljuur ja harilik kukeseen.

Tänavused vaatluskampaania liigid on:
Imetajad: metskits. Arvesse lähevad ka erinevad tegevus-

jäljed.
Linnud: suitsupääsuke. Arvesse lähevad kõik vaatlused, kuid 

eelkõige pesitsusvaatlused.
Taimed: rukkilill, harilik muguljuur, käopäkk, harilik lõokannus, 

vahelmine lõokannus, harilik kuldvits ja kanada kuldvits. 
Liblikad: sini-paelöölane, koerliblikas, valgetähn-pajuliblikas 

ja kollatähn-pajuliblikas. 
Seened: harilik kukeseen, kahvatu kukeseen, lilla kukeseen, 

lehter-kukeseen, kollakas kukeseen. 
Samblikud: saare-rihmsamblik, männi rebasesamblik, harilik 

rabasamblik ja harilik varjusamblik.
Kampaanias osalemiseks tuleb tehtud liigivaatlus sisestada 

Loodusvaatluste andmebaasi (http://lva.eelis.ee ) või kanda see 
oma nutirakendusse. Loodusvaatluste Nutirakenduse allalaadimi-
ne on Google Plays, Apple Store´is või Microsoft Store´is tasuta.

Kõigi vaatlejate vahel, kes on vaatlusperioodi jooksul sises-
tanud vähemalt nelja erineva kampaanialiigi vaatluse, loositakse 
sügisel välja kolm auhinda – kaks Loodusajakirjade aastatellimuse 
paketti 2018. aastaks ja üks National Geographic Eesti aastatelli-
mus 2018. aastaks, lisaks neist ühele ka üllatusauhind.

Mari Kala, 
keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

21. jUULIL TOIMUB  
Võhanduveere Vabaõhukeskuses ja 

Leevi Rahvamajas  
Leevi kooli 90. 

Aastapäevale pühendatud 
kodukandipäev.  

Kavas aktus ja erinevad tegevused  
igale eale. 

Täiendav info jooksvalt  
Räpina valla kodulehel,  

Facebook lehtedel Leevi Ajaloo Laegas ja  
MTÜ Võhanduveere.

Tänavu kutsume looduskaitsekuu 
matkapäevadega märkama looduse ja 

tervise vahelisi seoseid.  
Liikumine looduses virgutab vaimu  

ja keha!

 Põlvamaa looduskaitsekuu matk  
toimub 27. mail

Matkame 5,2 km pikkusel Õrsava matkarajal ümber 
Õrsava järve. Tutvume Setomaa looduse ja EV kaitseväe 
Petseri Põhjalaagri ajaloolise tegevusega. Retke juhendab 
Matkajuht OÜ.

Buss väljub kl 9 Põlva Edu keskuse parklast, 9.30 Räpina 
vallamaja eest. Tagasi Räpinasse jõuame orienteeruvalt 
13.30, Põlvasse 14.

 
Matk on tasuta, vajalik eelregistreerimine. Kaasa 

võtta oma toidukott ja jook; riietus ja jalanõud valida vas-
tavalt ilmale.

 
Lisainfo ja registreerimine:  

Mari Kala, mari.kala@keskkonnaamet.ee, 799 0914

Matka toimumist toetab  
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Selle aasta aprillis täitus Eesti Puuetega Inimeste Kojal 
ja SA Õigusteenuste Bürool esimene tegevusaasta, mille 
jooksul jagati üle Eesti erivajadustega inimestele tasuta 
õigusabi. Tänu Justiitsiministeeriumi rahastusele saame 
osutada sihtgrupikeskselt disainitud teenust, mis on kavan-
datud lahendama keskmise, raske ja sügava puudega isikute 
õigusmuresid. Peale esimest aastat on sobiv aeg anda väike 
ülevaade, kuidas abi osutamine kulgenud on. 

Õigusmurede ring on ulatuslik
Juristid on valmis juhendama ja abistama peresuhetest 

tekkinud probleemide, näiteks laste ülalpidamis- või hooldusko-
hustuse mittetäitmisega seotud murede lahendamisel ja elatise 
väljanõudmisel. 2017.a. rakendus täitemenetluseaegne elatisabi 
nõudmise võimalus. Sõltuvalt elatise suurusest kohtuotsuses, 
maksab riik kuni 100 eurot kuus (kui kohtuotsuses on elatis 
väiksem, siis kohtu poolt otsustatu). Oma last abistada on iga 
vanema kohustus. Kahju, et liiga sageli tuleb selleks kohtuuksi 
kulutada ja hiljem ka kohtutäituri poole pöörduda.

Juristi poole pöördutakse võlgade, lepingute, tööalaste, 
eluaset ja sotsiaalteenuseid puudutavate küsimustega. 2018. 
aasta algus on olnud täitemenetlusasjaderohke. Muudatused täi-
temenetluse seadustikus on toonud kaasa täiturite uusi praktikaid 
ja sellega seoses asjaajamismuresid väga viletsas sissetuleku-
olukorras erivajadustega isikutele. Täitemenetlus ei tähenda, et 
kohustusi ei tuleks täita. Seaduses on ära määratud ka, millisele 
sissetulekule ei saa sissenõuet pöörata. Kuid juurde on loodud 
20% sissetuleku arestimise erand ja klausel, et  sissetulekut ei 
arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri (140 eurot). 
Muudatus on põhjustanud alates veebruarist võlglastele ootama-
tuid 140 eurot kasutada jätmise sissenõudmisi. Täituri tegevuse 
kohta „protesteerimise“ tähtajad on väga lühikesed, kuna avaldus 
tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul. 

Esimene õigusabiaasta möödus töörohkelt
Üle Eesti pöördus õigusteenuse saamiseks 874 puudega 

isikut. Piirkondade esikolmikusse jäid ja planeeritust aktiiv-
semad olid Harjumaa, Tartumaa ja Pärnumaa erivajadustega 
isikud. Aktiivsemad piirkonnad said nõustamisvõimalust juurde 
Hiiumaa, Võrumaa, Jõgevamaa, Järvamaa ja Raplamaa arvelt. 
ÕTB kliendiportfelli analüüsist nähtub, et enim oli klientide seas 
keskmise puudega isikud (52%),  raske puudega kliente oli 38% 
ja sügava puudega abistatuid 10%. Puudespetsiifilist statistikat 
ÕTB ei kogu, kuna ei pea seda põhjendatuks ebaproportsionaalse 
isikuandmete töötlemise vaates. 

Esimese aasta statistikale tuginedes iseloomustab õigus-
nõustamise teenust saanud „keskmist“ klienti: 47,4% olid üksikud 
inimesed – majanduslik/sotsiaalne toimetulek enamasti keeruli-
sem; 25-49-aastaseid kliente oli 40%, üle 55 aastaseid kliente 
oli 41%; vene keelt kõnelevaid isikuid 40%.

Õigusmurede esikolmikusse kuuluvad perekonnaõigusega 
seotud teemad (44% juhtumitest), millest omakorda elatiseasju 
40%, hooldusõigusemuresid 17%, lahutusi ja varajagamisi 29%. 
Teisel kohal on võlasuhetega (kohustustega) seotud muredega 
pöördujad (31%) ning kolmandal täiteasjade lahendamisega 
seotud probleemidega abi vajanud inimesed (13%). 57% kliendi-
juhtumistest on pikemat koostööd nõudvad -  õigusdokumentide 
koostamised, juhendamised, IT-abi ning asjaajamine. 

Otsi lahendusi esimesel võimalusel!
Juristid panevad südamele, et muredele tuleb asuda lahendu-

si otsima esimesel võimalusel! Erivajadustega isikud on oodatud 
õigusnõustamisteenust saama 15-s tõmbekeskuses, kus juristid 
on valmis vastu võtma keskmiselt üks kord kuus - seda ei ole 
väga palju, kuid telefonid töötavad ÕTB-s kõikidel tööpäevadel, 
helistada ja asja joonelhoidmist saab alustada ikka. 

Ja veel, alati nimetage, kui teile tundub, et teil on oma murega 
kiire, eriti kui tegevused on seotud kohtuasjadega ja tähtajad on 
väga lühikesed!

Loodame, et 2018.a. saab olema murranguline aasta ning 
teenuse avastavad enda jaoks eelmise aasta vähemaktiivsed 
piirkonnad, et abivõimaluse info jõuaks senisest enam raske ja 
sügava puudega kaasmaalasteni! Märgake, hoolige ja edastage 
infot! 

Abi on telefonikõne kaugusel! 
ÕTB telefonid on 53850005 ja 6015122.
www.epikoda.ee/oigusnoustamine
www.otb.ee

Hille Raud
SA Õigusteenuste Büroo juhataja

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) sõlmis Justiitsmi-
nisteeriumiga koostöölepingu, millega kohustus osutama õigus-
nõustamise teenust 15-s nõustamiskohas üle Eesti (täpsema 
loetelu nõustamiskohtade osas leiab EPIKoja veebilehelt: www.
epikoda.ee/oigusnoustamine). Õigusteenuse geograafiliselt 
ulatuslikum korraldamine toob kaasa võrdse kohtlemise „saartest 
setuni ja lõunast põhjarannikuni“ ning on üks puuetega inimestele 
uuenenud õigusnõu tagamise eesmärke.

Tasuta õigusabi osutamisest erivajadustega inimestele                
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9.a klassi õpilane Oskar Johannes Laht osales edukalt 14. aprillil 
Tartu Ülikooli Physicumis Eesti koolinoorte 65. füüsikaolümpiaadi 
lõppvoorus. Juhendas õpetaja Eve Sibul.

***
3.a klassi õpilane Lisett Dalberg osales Politsei- ja Piirivalveameti 
ning Eesti Abipolitseinike Kogu luulekonkursil „Vabast tahtest, 
vabast ajast – algab Eesti igast majast”. Osav sõnasepp on kut-
sutud abipolitseinike aastapäeva tunnustamisüritusele. Juhendas 
õpetaja Kaja Runthal.

***
12. aprillil toimusid Nuti-Mati matemaatika Eesti meistrivõistluste 
finaalvõistlused Jõgevamaa Gümnaasiumis. 5.a klassi õpilane 
Romio Tikka saavutas 4.–5. klasside finaalvõistlusel 8. koha, 
juhendas õpetaja Anne-Liis Rämson.

***
R. Rohu nimelisel omaloomingukonkursil esinesid edukalt järg-
mised meie kooli õpilased:
4.–6. klass
Autasustatud tööd: Tambet Nurmetalo 4.b, Romio Tikka 5.a
Äramärgitud tööd: Mirtel Must 4.b
7.–9. klass
Äramärgitud tööd: Reijo Sõukand 9.b
Õpilasi juhendasid Anneli Huuse, Maire Alver ja Marika Ääremaa.

***
ERM-is toimus õpilaste teadusfestival 2018, mille üheks osaks 
oli õpilaste teadustööde riikliku konkursi lõppvoor.
Meie koolist sai lõppvooru Brittany Tuul oma uurimistööga „Minu 
vanaema Minna Hainsoo, Seto kultuuri hoidja ja edendaja“. Brit-
tany töö juhendajateks olid Maire Alver ja Karin Tuul.

***
4. aprillil käisid 9. klasside õpilased Olustvere Teenindus- ja Maa-
majanduskoolis, kus toimus koolitus teemal “Lauakombed”. See-
järel käidi teatris Ugala vaatamas muusikalist etendust “Moraal”.

***
5. aprillil toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis Forseliuse Seltsi 
hariduspäev. Hariduspäeva teema oli “Uurimine ja loomine on 
põnev!” Keskseks ürituseks oli põhikooli III kooliastme õpilaste 
loovtööde konkursi konverents, kus ettekandmisele tulid konkursi 
žürii välja valitud õpilaste uurimuslikud või praktilised loovtööd.
Räpina Ühisgümnaasiumist esinesid 8. klassi õpilased Uku Jo-
hannes Kiik loovtööga „Indiaanlaste peakate“, Mari-Lii Lume tööga 
„Lehvikud“ ja Angelo Raoul Lombardo arvutimänguga „Rüütlid“. 
Meie kooli õpilased ja nende juhendajad said žüriilt kiita väga 
hästi tehtud praktiliste loovtööde eest. 

***
6.–8. aprillini toimus Kadrina Keskkoolis Eesti Õpilasesinduste 
Liidu XXXVIII üldkoosolek, millest võtsid osa meie kooli õpila-
sesinduse liikmed Daan Zekker ja Reno Palmik.
Esimese päeva põhiesinejaks oli tipppoliitik Eiki Nestor. Teisel 
päeval muudeti Eesti Õpilasesinduste Liidu eeskirja. Viimasel 
päeval valiti Eesti Õpilasesinduste Liidu uued juhatuse liikmed.

***
8. aprillil toimus Tartu ettevõtluskülas 8. klassidele tore ja hariv 
koolipäev.
Mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ette-
võttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune 
on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb?
Nendele küsimustele said lapsed 2,5 tunni jooksul vastuse ning 
eriti tore oli seda kõike teha läbi rollimängu.

***
4. a klass osales 11. aprillil e-külalistunnis „Kuidas jääda ellu 
polaaraladel?“. Külalisõpetajaks oli polaaruurija Timo Palo, 
kellega õpilased kohtusid YouTube`s video vahendusel. Edasi 
arutati rühmades, mis mõju on inimese tegevusel polaaraladele 
ja kuidas hoida loodust, et püsiks tasakaal. Seejärel esitas iga 
rühm oma nägemuse. 

***
13. aprillil viibisid 10. ja 11.klassi õpilased õppeekskursioonil. 
Toimus reis ajast aega ajamasinaga Paide vallitornis asuvas Wit-
tensteini Ajakeskuses. Külastati TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiat 
ja tutvuti seal õpetatavate erialadega. Õhtul vaadati Ugala teatris 
etendust „Hipide revolutsioon“.

Mehikoorma Põhikooli tegemised
KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, 

mis on alguse saanud Austraaliast. 
Selle võistluse eesmärgiks on matemaatika populariseerimine 

mänguliste ülesannete kaudu ja Eestis korraldab seda võistlust 
Tartu Ülikooli Teaduskool. 

Mehikoorma Põhikoolist osalesid sellel võistlusel edukalt 
Säde Reet Posti, kes saavutas benjaminide vanusegrupis 163 
koha 4764 osaleja hulgas; Denis Rõžov, kes saavutas kadettide 
vanusegrupis 145 koha 3389 osaleja hulgas. Täname  tubli 
tulemuse eest  ka Hiie Lee Postit ja osavõtu eest Karlis Rohtlat.

***
Märtsi lõpus osalesid 5.klassi õpilased Säde Reet Posti ja 

Kirkeliis Lillemets Keskkonnaameti korraldatud veepäevale pü-
hendatud veebiviktoriinis. Küsimused olid koostatud veeteemalise 
õpimapi põhjal ning eelnevalt tuli materjal läbi töötada. Kokku 
osales 2146  5.-6.klassi õpilast 114 koolist. Säde Reedal oli tubli 
tulemus, ainult üks punkt jäi maksimumist puudu.

Kõigi osalejate vahel loositi välja 40 veekindlat mobiilikotti 
ning loosiõnn naeratas ka Säde Reedale.

***
Aprillis osales meie kooli 5. klassi õpilane Säde Reet Posti 

Tartu maakonna õigekirjaolümpiaadil, kus ta saavutas 25 osaleja 
hulgas tubli 6. koha. 

Suur tänu osalejatele ja neid juhendanud õpetajatele.

Ege Helleng
Mehikoorma Põhikooli direktor

10. mail 2018 toimusid  
Põlva maakonna koolide 

murdmaajooksu meistrivõistlused
Mehikoorma Põhikool osales Põlva maakonna ridades esi-

mest korda ja lapsed olid väga põnevil.
Meie 1. klassi õpilased Kermo Narusing ja Daniel Parma said 

osaleda oma esimesel jooksuvõistlusel ning pidid konkureerima 2. 
ja 3. klassi õpilastega. Vaatamata sellele esindasid nad oma kooli 
väga tublilt ja välejalgselt. Samuti kõik teised 5 jooksjat andsid 
endast 100%. Kuna meie kandis mägesid pole, oli õpilastel heaks 
vahelduseks ja enda proovile panekuks tore mäest võidu alla 
kihutada ning enne finišit mäest jälle üles rühkida. Kuigi mõnel 
tuli ette ka kukkumisi, ei lasknud keegi neist ennast heidutada, 
vaid hüpati kiiresti püsti ja joosti õnneliku lõpuni.

Peale  murdmaajooksu läks lahti ülevabariigiline heatege-
vuslik teatejooks. 

Teatejooksu eesmärk on propageerida laste tervislikku elustiili 
ja muuta liikumisharjumusi. Üle kogu Eesti jooksevad lapsed 
nende laste heaks, kes on kaotanud liikumisvõime.

Meie väike kool on osalenud igal aastal. Põlva maakonnas 
võtsime osa kolmandat korda, ülejäänud korrad jooksid lapsed 
Tartus.

Avasõnad ütles Põlva asevallavanem, Eesti Tervislike linnade 
liidu juhatuse esinaine Jaanika Usin. Üritust juhtis Reet Külaots, 
kelle juhendatav liikumisrühm esitas vahva kava ja õpetas kõiki-
dele soojendusvõimlemiseks lõbusa Tibutantsu.

Suur tänu korraldustiimile hästi korraldatud sportliku päeva, 
tellitud ilusa ilma ja sooja vastuvõtu eest.

Ene Rõzova
Mehikoorma Põhikool

kehalise kasvatuse õpetaja

Ruusa Põhikooli tegemised aprillis
Aprillikuu algas Ruusa kooli õpilastele naljapäevaga. Päeva 

naelaks oli anekdootide vestmise võistlus, kus esinemised ei 
tahtnud lõppeda. Kõige ilmekamalt esitas oma anekdoodi Rasmus 
Jürgenson 2. klassist. Kõige rohkem anekdoote oli esitamiseks 
valinud Tanel Kristjan Sohard. Kahekõne Juku anekdootidest 
esitasid Argo Karing ja Kevin Kaatsu. Kollektiivselt astus üles  
1. ja 4. klass (klj. Ü.Raudsaar).

Aprilli algus on ka 8. ja 9.klassi uurimistööde kaitsmise aeg.
Iga õpilane oli valinud teda kõige enam huvitanud teema: 

Anete Nemvalts ja Kerstin Jüriöö töö „Sõltuvusained” uuris 
mõnuainete populaarsust 12 –16 aastaste noorte hulgas (juh. 
K.Talvik), Märten Paju andis ülevaate John Deere põllutöömasina-
test ja nende kasutamisest Veriora ja Ruusa farmerite poolt (juh.  
M. Paju ), Martin Jaagund oli valmistanud lihtsa arvutimängu 
(juh. H. Karu) ja Victoria Jürgenson näitas oma töös perekond 
Puhkide seost Ruusa kooliga endise Ruusa mõisa ajaloo kaudu 
(juh. A.Vihula).

6. aprillil osalesid 6. ja 7. klassi õpilased Argo Karing, Romi-
na Diana Jürgenson ja Kevin Kaatsu maakondlikul saksa keele 
päeval  „Estland 100” Põlva Koolis. Kuna  üritus oli pühendatud 
vabariigi juubelisünnipäevale, siis  õpetajad Rael Anijalg ja Tiina 
Villako olid koostanud selleteemalise programmi, mis nõudis nii 
laia silmaringi kui ka saksa keele oskust. Lahendati ristsõnu ja 
lünkteste, mängiti saksakeelseid mänge ja salvestati saksakeelne 
kuuldemäng nutitelefonis koos taustahelidega koerast, kes otsis 
mängukaaslasi. Kauksi kooli õpetaja Irina Sevtsénko tutvustas 
uusi äppe võõrkeele õppimiseks nutiseadmetes. Põnev päev 
lõppes meenete ja maiustamisega.

8. ja 9. klassi õpilased alustasid oma koolivaheaega kruiisiga 
Rootsi pealinna. Stockholmis tutvuti vanalinna vaatamisväärsus-
tega, külastati kuningalossi ja Vasa muuseumi. Restaureeritud 
sõjalaev aastast 1628 oli kõigi jaoks muljetavaldav. Külastati ka 
noorte populaarset joogikohta ja internetikohvikut Starbucks, mis 
on oma rikkaliku joogivalikuga noortele ameerikaliku kohvikustiili 
näide.

Anu Vihula,
Ruusa Põhikooli võõrkeele õpetaja, 

8.–9.klassi klassijuhataja

RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMI 
TEATED

Vaatamata sellele, et Kagu Vibuklubi on alles noor, on korrali-
kud sportlikud tulemused ette näidata nii Klubide Karika sarjas, mis 
ühendab maastikuvibulaskjaid üle Eesti, kui erinevatel tiitlivõistlustel. 

Edukalt esineti Eesti Vibuliidu EV100 spordiprogrammi raames 
korraldatud Eesti sisemeistrivõistlustel Viljandis 17. märtsil. Kohal 
oldi üheksa sportlasega, nii kõige noorematega kui juba vanemate 
vanusegruppide vibulaskjatega. Võistlus kujunes Kagu Vibuklubile 
väga edukaks. Ära toodi viis auhinda, üks meistritiitel, mis läks Vastse-
Kuustesse (Carmel London) ja lisaks veel neli auhinnalist kohta. Üks 
hõbedane läks Ahjale (Mirtel Ostra). Teise EV100  hõbemedali tõi 
ära Leelo Dello, edukad olid samuti Kerli Metsoja (4. koht) ja Rane 
Arumets (5. koht) Verioralt (Viluste) Räpina vallast, kõik kadettide 
vanuseklassis ja pikkvibuga lastes. Lisaks saadi kaks kolmandat 
kohta, ühe erikujundusega EV100  pronksmedali võitles välja Denis 
Rõžov Mehikoormast Räpina vallast kadettide vanusegrupis pikk-
vibuga lastes, teine pronks läks Oravale (Karl Kikas, noorte vanuse-
klass). Noored saavutasid ikka väga head tulemused, kui mõelda, et 
treeningutega alustasid kõik nimetatud (va Carmel ja Caspar) alles 
2017. aasta sügisel. See näitab, kui palju on neil tahtejõudu, et jõuda 
Eestis viie parema sekka. Nii mõnestki kõrgemast kohast jäid mitmed 
vibuklubi sportlased väga napilt ilma.

Mehikoorma noorteklubi ja Veriora noortekeskus on kindlasti 
teinud õige valiku, samuti teised noortekeskused, pakkudes noortele 
huvitavat tegevust, millel ka sportlik väljund. Vibulaskmise puhul on 
tegemist individuaalse spordialaga, mis sobib igale vanusele, kes 
jõuab vibu käes hoida. Kuna tegemist on relvadega, siis esimese-
na kõige tähtsamad on kord, distsipliin  ja reeglid, millega noored 
peavad hakkama saama. Nad saavad tegeleda uue ja huvitavaga, 
nagu seda on vibulaskmine. Vibu tüüpe on palju erinevaid, mida 

***
Ministaaride peol esines ligi 200 õpilast ning meie kooli õpe-
tajad. Vaatajaid oli kokku ligi 300. Aitäh kõigile esinejatele ja 
kaasaelajatele!
Ministaaride peol esinesid järgmised klassid: 3.b, 10.kl, 3.a, 5.a, 
4.b, 8.b, 2.a, JJ-Street, 4.a, 7.a, 11.kl, 9.a, 9.b ja õpetajad.

***
16. aprillil toimus 3.a klassil tööõpetustund, mille viis läbi lapseva-
nem Anne Aruste. Tunni teemaks oli õnnitluskaardi valmistamine. 
Õpilased meisterdasid õhinaga ning tunni lõpuks valmis imeilus 
lillekaart. Laste töötahe paelus ka juhendajat ning ta lubas tulla 
järgmisel korral kunstiõpetuse tundi läbi viima.

***
19. aprillil enne kella kuut oli koolimaja ebaharilikku sagimist täis, 
sest toimus algklasside kevadkontsert. Kontserdi kavas oli laule, 
luuletusi, pillilugusid ja esines lavalise liikumise rühm.

***
18. aprillil osalesid 6.a klassi õpilased TÜ loodusmuuseumi õp-
peprogrammis „Troopiliste vihmametsade loomastik“.
Õpilased tutvusid vihmametsa loomade ja nende kohastumistega, 
praktilises osas vaadati kogusid ja videoid, arutleti vihmametsa 
ökosüsteemi ja selle kaitse üle. Teema puudutas mitmekesisust, 
kummalisi kohastumusi, looduskaitset, kliimasoojenemist ja ka 
evolutsiooni. Õppeprogrammile järgnes kinokülastus.

***
20.–21. aprillil olid õpilasesinduse liikmed Võrtsjärve ääres, kus 
kohtuti taas Puhja Kooli õpilasesindusega. Õppepäeva viis läbi 
Puhja Kooli loovjuht Ülle Närska. Teemadeks olid karjääripäeva 
läbiviimine koolis ja naeruteraapia. Ühiste tegevuste käigus 
omandati meeskonnatöö oskusi.

***
Räpina Ühisgümnaasiumi noored viibisid 21.–28. aprillini noor-
tevahetuses Saksamaal Rudolstadtis, tutvusid kohalike noorte 
õppimisvõimalustega ja huvitegevusega.

***
21.–28. aprillini viibisid meie kooli õpetajad ja töötajad õppe- ja 
kultuurireisil Itaalias. 
Külastasime kaunist Põhja-Itaaliat, uudistasime kohalike talupi-
dajate igapäevatööd, tutvusime Itaalia haridussüsteemiga ning 
külastasime Bologna Ülikooli. Samuti nägime Itaalia sajanditeva-
nuseid kultuuriväärtusi, nautisime suurepärast päikesepaistelist 
ilma ning mõnusat reisiseltskonda. 
 

Allikas: Räpina Ühisgümnaasiumi koduleht
Foto: Räpina Ühisgümnaasiumi koduleht

trennis õpitakse ajapikku tundma, siis veel laskmisstiilid, võistlus-
formaadid jne. Kui kellelgi tekib soov omada isiklikku vibuvarustust, 
siis aitame igati kaasa selle koostamisel ja muretsemisel, on palju 
nüansse mida peaks teadma enne isikliku varustuse ostmist, siin 
tuleme alati heameelega appi. Talvisel hooajal oleme treeninguid ja 
üritusi läbi viinud siseruumides, kuid lume sulades toimub tegevus 
õues. Avatakse välihooaeg, kõik võistlused viiakse läbi vabas õhus, 
vaatamata ilmale, seega püüame treeningutel samuti rohkelt aega 
värskes õhus veeta.  Eesti Vibuliidu võistlused toimuvad platsil, Eesti 
Maastikuvibu Liidu võistlused toimuvad maastikul, üldjuhul metsas, 
olenemata ilmast. Lisaks erinevatele läbiviimise asukohtadele on 
erinevused ka reeglites. 

Kagu Vibuklubi tegeleb vibulaskmisega igapäevaselt, omab kõike 
vajaminevat varustust: laskmiskindad, käekaitsmed, nooled, erinevat 
tüüpi vibud, turvavõrgud (sihtmärgist möödunud noolte püüdmiseks), 
3D loomad jne. Lisaks täiendame oma vahendeid järjepidevalt.  Seda 
kõike  treenerid hooldavad (parandavad) ja seadistavad vastavalt 
vajadusele. Lisaks valmistatakse nii mõndagi ise oma kätega. Näiteks 
kõik nooled, millega võistlustel käidud ja auhinnalised kohad saavu-
tatud, on Kagu Vibuklubi juhendaja Aivari valmistatud. 

Toome vibulaskmine kohapeale kõigile, kes soovivad vibulask-
misega tutvust teha nt omavalitsuste ja ettevõtete erinevad üritused,  
sünnipäevad ning muud ettevõtmised (aias, metsas, spordisaalis,  
puhkekeskuses jne). Omame laskmisplatsi Vastse-Kuustes, Loot-
vina tee 12 Põlvamaal või hoopis aitame leida, kus vibuga lasta, nt 
metsatuka (koostööpartnerid). Täpsemalt küsige julgelt infot tel 55 
608488, e-post kaguvibu@gmail.com või facebook: Kagu Vibuklubi.

Kagu Vibuklubi

  Vibuspordist



Räpina Rahvaleht 5mai 2018

Kaheksal Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasel oli suure-
pärane võimalus veeta koolivaheaeg Saksamaal noorteva-
hetusel. Jätkuks eelmisel sügisel toimunud noortevahetu-
sele Põlvamaal, sõitsime kevadvaheajal vastukülaskäigule 
Saksamaale. 

21. aprilli varahommikul alustasime teekonda Saksamaale. 
Pärast pikka ja väsitavat bussisõitu jõudsime Poola ööbimiskohta 
ning jätkasime järgmise päeva hommikul  teekonda varavalges, 
sest sõita oli veel 700 km. Teel olles vaimustusime mägisest 
maastikust ning vahepeatustes tundsime  mõnu kuumast päi-
kesest. 

Kohale jõudes tervitasid meid saksa noored ja noortevahetuse 
projektijuht Mario. Sõime koos õhtust ja õppisime üksteist tundma 
ning arutasime, mis meid ees ootab. 

Esmaspäeval tutvustati meile Saalfeldi linna. Külastasime 
sealset kirikut ning kaevandust. Õhtupoolikul sõitsime vahetus-
perede juurde. Teisipäeval veetsime ühe õppepäeva Saksamaa 
koolis. Viisime end kurssi sealse koolieluga ning proovisime,  
kuidas on elada üle pikk koolipäev ilma telefoni ja internetita. 
Meid võeti hästi vastu, kõik õpilased olid avatud ja sõbralikud. 

Kolmapäeval külastasime Rudolstadti lossi koos giidiga, 
kes andis meile põneva ülevaate lossi ajaloost. Peale seda 

Tervist täis naljakuu aprill  
Räpina Lasteaias Vikerkaar

Aprill algas  kooliminejatele tüdrukutele traditsioonilise Kevad-
piiga üritusega. Tüdrukud olid riietunud pidulikult, toimus vahva 
moedemonstratsioon ja lisaks väike enesetutvustus iga piiga 
poolt. Poisid üllatasid tüdrukuid enda valmistatud klambriga. Pidu 
lõppes ühise suupistelaua taga.

11.aprillil käisid Muumide ja Krõllide lapsed Tartu kinos  
Apollo vaatamas filmi Peeter Pikk-kõrv. Lastele meeldis film ja 
ka popkorn, mida pakuti.  

12.aprillil käisid Lepatriinud Räpina Aianduskoolis doono-
ripäeval uudistamas, kuidas antakse verd ehk tehakse head. 
Juhani Puukoolis võrdlesid lapsed kuuskede kasvamist ja nägid 
oma silmaga, kuidas tehakse tööd suurtes kasvuhoonetes.

Aprillis käisid Lepatriinud ka Toolamaa piknikuplatsil, et koos 
grillida, mängida ja loodust nautida. Ühiselt saadeti teele paadid 
heade soovidega.

Et aprill on ka südamekuu, siis toimus  16.-20.aprillini lasteaias 
Tervisenädal teemal: Liigume rõõmsalt sees ja väljas. Koridorides 
olid takistusrajad, kus said kõik lapsed käia lustimas. Kodunurgas 
oli üleval näitus: „Naer on terviseks“. Lisaks tubastele tegevustele 
ka lõbusad õuemängud. Neljapäeva hommikul  tervitasid õpetajad 
kõiki lapsi  õuealal. Hommik algas rõõmsa ja reipa tegutsemisega 
nii lastele kui ka nende vanematele. Toimus tervisevõimlemine 
lasteaia õuealal. Pärast hommikusööki läks iga rühm saadud 
juhiste järgi orienteeruma ja taas kohtuti Tuletõrjeplatsil. Platsile 
jõudes said tublid osalejad ennast kosutada tervisliku ampsuga.

Räpina Lasteaed Vikerkaar sõpruslasteaiaks on Mühleni las-
teaed. 17-18.aprillil viibis meie lasteaias Mühleni lasteaia direktor 
Mandy Dolling ning tutvus meie maja ning igapäeva toimetustega.

Teguderohkele aprillile pani piduliku punkti lasteaia kevad-
kontsert “Mäng on väikese inimese töö”.  Rühmad esinesid õpitud 
tantsude ja lauludega  ning kirjeldasid ilmekalt igapäevaseid 
tegevusi  lasteaias.

Suur tänu kõikidele külalistele ja osalistele, kes peo õnnes-
tumisele kaasa aitasid.

Terje Solovjev, Tea Hendrikson
Tibude rühma õpetajad

Räpina loomemaja mudilaste 
kevadkontsert

Loomemajas tegutseb alates sügisest kolm rühma laululapsi: 
3-4 aastased, 5-6 aastased ja 6-7 aastased. 5. mail toimus loo-
memajas mudilaste muusikaringi kevadkontsert. Kevadkontserdil 
esitasid väikesed laululinnud aasta jooksul õpitud laule. Esine-
misjulgus oli võrreldes eelmise aastaga kõvasti arenenud - kõik 
olid rõõmsad ning laulsid julgesti. Esimest korda astusid üles 
väikesed solistid Triinu-Liis ja Laureen. Lauldi lastest ning nende 
tegemistest, talvest ja kevadest ning emadest. Lisaks lauludele 
esitasid lapsed ka mõned enim meeldinud tantsud. Preemiaks 
ootas igat esinejat maiustusepakk. 

Suur aitäh vahvatele esinejatele! Palju tänu loomemaja töö-
tajatele, vanematele ning publikule!

Marika Aruküla
Räpina loomemaja

mudilaste muusikaringi juhendaja

Räpina akordioni-, keel- ja löökpilliõpilased  pälvisid vabariik-
likul konkursil karikad.

Pühapäeval, 22. aprillil kell 15 olid paljude koolide usinatele ja 
töötahtelistele õpilastele ning õpetajatele Tartu Ülikooli aula uksed 
pidulikult valla. Nimelt toimus seal Eesti Muusikakoolide Liidu 
poolt läbi viidud vabariikliku konkursi „Parim Noor Instrumentalist 
2018“ edukamate õpilaste autasustamine. Auhinnasaajaid oli 
Lõuna-Eestist, Tartumaalt ning Virumaalt (Räpina, Põlva, Tartu 
I ja II, H.Elleri nim Tartu, Ülenurme, Viljandi, Põltsamaa, Narva, 
Võru, Sillamäe, Rakvere, Ahtme, Türi, Kreenholmi, Jõgeva, Elva 
ja Kunda muusikakoolid). Põhja- ja Lääne-Eesti samasugune 
pidulik kontsert toimus Tallinnas.

Räpina Muusikakoolist pälvisid karikad:
Minna Emilia Vürst, viiul (õpetaja Alari Kalvik, kontsert-

meister Martina Võrk) III koht
Miriam Metsanurm, akordion (õpetaja Ave Astel) III koht
Georg Neimann akordion (õpetaja Ave Astel) III koht
Matfei Razik, akordion (õpetaja Juta Püvi) III koht
Reno Kokmann, löökpillid (õpetajad Küllike Männik ja Heigo 

Rosin, kontsertmeister Martina Võrk) II koht
Konkursil osalesid seekord veel järgmised tublid õpilased: 

Birgit Pihlap (kitarr, õpetaja Ilmars Priede), Marili Piirisild 
(kitarr, õpetaja Meelis Hainsoo), Daan Zekker (kitarr, õpetaja 
Meelis Hainsoo) ning Kristjan Rannaste (löökpillid, õpetaja 
Küllike Männik), kellele omistati piirkondlikus voorus diplom.

Lisaks anti Renole Rapla Muusikakooli õpilaste poolt preemia, 
Georg pälvis EMTA tudengite preemia rütmilise esituse eest, 
Minna Emilia sai samuti preemia EMTA tudengite poolt.

Kommentaariks tahaks veel lisada, et meie muusikakoolil on 
olnud küll ja küll neid aastaid, kus kedagi piirkondlikult võistluselt 

Kui jaanuaris õppisime Erasmus+ K2 Stratee-
gilise koostöö projekti raames keele ja meelega 
talvises Lätis, Gulbenes, siis märtsis võttis meid 
vastu kevadine Rumeenia, oma imelise pealin-
na Bukarestiga. Seljatanud sombuse ja külma 
Tallinna, asusime 12. märtsil teele Bukaresti. 
Bukarestis oodati meid Gradinita nr 7 lasteaias. 
Vastuvõtt oli soe ja südamlik. Meid tervitas oma-
tehtud maitsva saiaga lasteaia direktor. Kõik 
töötajad olid riietunud meie auks rahvariietesse. 

Esimene päev lasteaias algas meil traditsioo-
nilise hommikusöögiga, mille nimel olid vaeva 
näinud kõik lasteaias töötavad inimesed. Rikkalik 
laud oli kaetud nende endi poolt valmistatud 
maitsva toiduga. Kõhud head-paremat täis, al-
gasid tegevused. Esimese asjana tutvustati meile 
lasteaeda ja seal olevaid võimalusi. Peale ring-
käiku saime teadmisi varjuteatri kohta. Selleks, 
et esitada ühte head ja õppetlikku lugu, pole alati 
tarvis sõnu, piisab kui on olemas idee ja ka mõ-
ningad vahendid ning valmibki suurepärane teos. 
Meie väike gupp, kuhu kuulusid peale meie ka 
juba eelmisest korrast tuttavaks saanud õpetajad 
Lätist, Rumeeniast ja Hispaaniast, jagati kolmeks. 
Iga rühm sai ülesande luua kolme lausega üks õpetlik lugu ja 
siis see varjuteatrina ette kanda. Valmisid kolm täiesti einevat ja 
huvitavat teost, mida oli nauditav vaadata. Peale inspireerivaid 
etendusi suundusime avastama Bukaresti arheoloogia muuseu-
mit. Tegusa päeva lõpetuseks tutvustati meile „Mind Lab“ mänge. 
Mängud on välja töödatud Iisraelis ja nende eesmärk on lapse 
mõtlemist arendada mitmetasandiliselt. Meil endil oli võimalus 
kasutada oma mõtlemisvõimet neid mänge läbi mängides ja nii 
mõnigi õpetaja soetas ka endale neid mänge.

Järgmise päeva tegevused algasid meil lasteaias, ühes 
maagilises toas. Selles toas on kogu lasteaia personali jaoks 
tähtsad esemed. Iga töötaja on toonud enda jaoks olulise, 

ajaloolise asja sinna ruumi, seal oli väikseid 
pastlaid, rahvariideid, ajaloolisi nõusid jne. Sel-
les ajaloolise hõnguga toas räägiti meile ühest 
legendist, legend rääkis võitlusest hea ja kurja 
vahel. Legndist ajendatuna meisterdasime endile 
hea õnne esemeid, kes meisterdas medaljoni, 
kes käepaela. Tegevuse viimaseks ülesandeks 
saime valmistada „koleda mehe“ maski, mis 
nende uskumuse kohaselt on väga hea õnne 
tooja. Saime kasutada erinevaid tehnikaid ja 
metoodikaid, mis olid uudsed ja inspireerivad. 
Seejärel külastasime loodusmuuseumit, mis oli 
fenomenaalne elamus. Peale elamusterohket 
muuseumikülastust suundusime tagasi laste-
aeda, kus ootas meid tantsuline etteaste laste 
poolt. Lapsed esitasid meile erinevaid Rumeenia 
rahvatantse.

Kolmas päev algas üsna varakult, kuna pi-
dime bussiga sõitma kaugele mägedesse, kus 
asus suur lastelaager. Saime läbi teha lastele 
mõeldud õpetliku ja aktiivse õppeprogrammi. 
See sisaldas ronimist, köiel laskumist, vibuga 
laskmist, lambakarjusega tutvumist ning tradit-
sioonilist lambalihast valmistatud toidu maitsmist. 

Peale aktiivset ja seiklusrikast hommikupoolikut mägedes alus-
tasime teekonda veel kõrgemale mägedesse. Ees ootas meid 
tutvumine kahe maalilise ja huvitava ajalooga kirikuga. Üleolevate 
tunnetega asusime tagasiteele Bukaresti, et asuda koduteele. 
Jääme väga ootama meie järgmist kohtumist Hispaanias.

 Projektikohtumisel osalesid 

Jana Freirich ja Kadi Eltermaa

“Parimatest parimad” Räpina muusikakooli 
õpilased tulid karikatega koju

”Parimatest parimad.” Fotolt puudub Küllike Männik, löök-
pilliõpetaja.                                                          Foto erakogust
vabariiklikule konkursile ei saadetagi. Seda aastat võib aga eri-
liseks õnnestumiseks lugeda.

Soovime võitjatele palju õnne! Suured tänusõnad kuuluvad 
usinatele õpetajatele, innustunud õpilastele ja järjekindlatele ning 
väsimatutele lapsevanematele!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

 Kevadises Rumeenias kogemusi omandamas

Koleda mehe mask toob Ru-
meenia kultuuris õnne.

Foto ekakogust

RÄPINA LASTEAED 
VIKERKAAR

võtab tööle

MUUSIKAÕPETAJA (1,0 ametikohta)
ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta)
ÕPETAJA (1,0 ametikohta)

Tööle asumise aeg   
alates augustist 2018.

Kandideerimiseks esita avaldus, CV,
haridust tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 09. juuniks aadressil regina.allik@rapina.ee
Täiendav info 5223668, Regina Allik

Kooliminevad piigad.                                             Foto erakogust

suundusime lähedal asuvasse noortekeskusesse, kus veetsime 
aega  erinevaid mänge mängides. Seejärel tutvustas Mario meile 
sealset toidupanka ja saime näha, kuidas abivajajatele toitu jagati 
ning võrdlesime toiduabi korraldust Saksamaal ja Eestis. 

Neljapäev oli meie viimane päev Saksamaal. Ees ootas 
üheksa kilomeetri pikkune  matk mägedes. Nautisime vaadet 
ja pidasime piknikku. Õhtupooliku veetsime taas toredalt koos 
saksa noortega. Arutasime järgnevaid noortevahetuse plaane ja 
edaspidist koostööd. Samuti õpetasime saksa noortele mõned 
eesti rahvatantsud ning laulsime eestikeelseid laule ja jätsime 
üksteisega hüvasti. Reede varahommikul alustasime tagasiteed 
Eestisse ja laupäeva õhtul jõudsimegi koju.

Noortevahetus oli väga tore ja põnev kogemus. See andis 
meile võimaluse leida palju uusi sõpru ja tuttavaid, keda me nüüd 
Eestisse külla ootama jääme.

Tänusõnad õpetaja Anne-Liisile ja Riinale, kes meid sellel 
reisil saatsid ning kõikidele teistele, kes projekti läbi aitasid viia.

Projekti toetasid Saksamaa-poolne partner ja Räpina Ühis-
gümnaasium.

Veronica Oidingu ja Magnar-Markus Lill,
Räpina Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilased

Noortevahetus Saksamaal
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Maikuu lõpus saab  
Räpina Miikaeli kirikus nautida 

õigeusu muusikat
Neljapäeval, 31.mail kell 19 esineb Räpina Miikaeli kirikus 

tuntud kooriansambel Orthodox Singers Tallinnast. Dirigent 
Valeri Petrovi juhatusel esitletakse haruldast õigeusu kava 
sarjast “Helisev ajalugu. Vaimulik pärand”.

Ansambli Orthodox Singers intellektuaalne kontserdisari 
„Helisev ajalugu. Vaimulik pärand“ näitab õigeusumuusikat 
kogu selle mitmekülgsuses. Kava on koostatud nii, et tutvustada 
praktiliselt kõiki olulisi õigeusumuusika stiile ja suundi.  Alguses 
kõlab iidne vanavene polüfoonia ja znamennõi viis. Kava tutvus-
tab omapäraseid kirikuteoseid, mis on pärit Kreekast, Serbiast 
ning Süüriast.  Kava lõppus kõlavad XX-XXI sajandi Euroopa 
heliloojate õigeusu teosed ning Eesti heliloojate vaimulik looming.  
Enamikku kavas esindatud vaimulikest teostest saab väga harva 
kontsertettekandel kuulata.

Kriitikute poolt kiidetud
Professionaalsetest muusikutest koosnev ansambel Ortho-

dox Singers loodi Valeri Petrovi poolt aastal 1989. Tegemist 
on Eesti üheks parimaks professionaalseks kooriansambliks 
tunnustatud muusikuterühmaga, mille repertuaaris on nii varajasi 
kui ka nüüdisaegsemaid õigeusu kirikulaule. Lisaks tuntud välis-
maisetele heliloojatele on ansambli repertuaaris ka Eesti tuntud 
heliloojate nagu Arvo Pärt, Cyrillus Kreek ja Veljo Tormise muu-
sikateoseid. Ansambli repertuar täieneb pidevalt uute teostega. 

Orthodox Singers muusikud valdavad meisterlikult erinevatele 
ajastutele omaseid väljendusvahendeid: ansambli esinemis-
maneeri iseloomustavad täielik süvenemine pühakirja igasse 
sõnasse, laitmatu hääletehnika, täpselt läbi mõeldud dünaamiline 
kava ning erakordne stiilitunnetus.

Kriitikud on korduvalt esile tõstnud ansambli lausa üleloo-
mulikku oskust säilitada esitamise käigus teose vormiühtsus, 
saavutades samal ajal võrratult dünaamilise piano, mida kirjeldab 
kõige paremini väljend ”heli sulab ära”.

Orthodox Singers on korduvalt esinenud nii Venemaal, Amee-
rika Ühendriikides, Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Saksamaal, 
Suurbritannias, Prantsusmaal, Belgias, Iirimaal, Liibanonis, 
Ungaris ning Poolas. Kontserdid on toimunud lisaks Moskva 
Õnnistegija Kristuse peakirikule ka Rootsi Uppsala Toomkirikus, 
Moskva Tšaikovski nimelise Konservatooriumi Suures saalis, 
USA Philadelphia Toomkirikus, Stratford upon Avoni festivalil, 
Nottinghami ning Chelsea festivalil.

Pileteid hinnaga 10.-/5.- euro saab osta Piletilevist, aga ka 
kohapeal enne kontserdi algust.

Räpina Kammerkoor tähistas oma 20. aprillil oma  
30. sünnipäeva suurepärase kontserdiga.  

Pidulistele mängis õhtul tantsuks Kalmer Järv.

Piltuudise tekst ja foto: Andrus Karpson

Lugesin  Räpina Rahvalehest, et Leevi rahvamaja on remon-
ditud ja teine korrus peale ehitatud. Mäletan neid aegu, kui omal 
ajal sai seal õega esinetud.

Kultuurimaja kunstiline juht küsis, kas me saaksime õega 
teha mõne stseeni ja seda esitada, sest täna on kohtumine rah-
vamajas helilooja Vello Lipandiga. Ütlesin, et saab küll, õde on 
just kodus. Räpina kultuurimaja esinejad paluti esinema Leevile 
Vello Lipandi austamisõhtule. Algul rääkis V. Lipand oma elust 
ja  heliloomingust ja seejärel algasid isetegevuslaste etteasted.

Kaasas oli meil naisansambel, kes täitis vahepausid ja esi-
tasid ka Vello Lipandi laule. Meie  tegime õega stseeni sööklas, 
nagu pildil näha. Mul juhtus äpardus, stseenis vaja mineva toore 
munaga. See oli veerenud taburetilt maha ja purunenud. Mis 
mul üle jäi, võtsin ruttu laualina ja tõmbasin vedela muna sinna 
peale, ning läksin sellega lavale. Pildilt on näha, et laudlina on 
kortsus, seda sirgeks tõmmata ei saanud, seal oli katkine muna. 
Ekspromt tuli nüüd uus tekst välja mõelda, sellepärast, et klient 
tahtis ju tervet muna, kuid minul oli laua peal,  purunenud muna. 
Õde taipas poolelt sõnalt, mida ta nüüd peab rääkima. Stseen 
sai tehtud, nii nagu vaja oli. See mälestus on Leevi rahvamajast 
aastal 1960.

Veel lugusid Leevist
Räpinas, Kastani tänaval, kus mina elasin, oli minu majast 

peaaegu üle tee arstide kahe korruseline kortermaja. Doktor 
Peets, kes oli Leevi Tuberkuloosi haigla juhataja, käis meie majast 
tihti mööda, arstidel külas. Nägi mind maja juures askeldamas, 
ja küsis: “Kust saaks autot, mul oleks vaja  Leevi haigla katuse 
jaoks Värska sovhoosist eterniit ära tuua?”. Ütlesin, et mul on 
paar maja eemal Koperatiivi autojuht, Karla Bruss. Saigi Karlaga 
räägitud, mees oli nõus. Sõitsimegi Leevile. Doktor Peetsil oli 
hea meel, rääkis kuhu me peame sõitma ja sõit algaski. Kerge 
vaevaga leidsime õige koha üles ja ehitusmehed näitasid, kus 
eterniidi virn on. Terve see virn kuulus Leevi haiglale. Alusta-
simegi laadimist. Kõik sai autole ilusti laaditud, ainult viimane 
kiht tuli laadida risti, sest teisiti ei mahtunud. Kuid see oli viga! 
Alustasime sõitu – kui tee sirge, ei olnud häda midagi, kuid kui 
tee oli kurviline, kuulsime plaksusid. “Mis plaksud need on,” kü-
sisin Karla käest, “peatame auto kinni ja vaatame, mis lahti on”. 
Leidsime kurvilisel teel mitmeid purunenud eterniidiplaadi tükke. 
Vähendasime kiirust ja jälgisime aknast hoolega, et eterniidid ei 
kukuks, muidu tuleb haiglal eterniite puudu. Jõudsime kohale ja 
rääkisime doktor Peetsile juhtunu ära. Doktor Peets naeris vastu 
“olge mureta, mul on tellitud neid varuga”. Meie saime selle eest 
pudeli piiritust ja raha.  Peale seda olime doktor Peetsiga sõbrad.

Doktor Peets oli väga abivalmis arst. Kui sattusin tema juurde 
oma autojuhist sõbraga, ütles doktor, et vaatame sõbra ka rönt-
geniga läbi. Inimesed tundsid ka Leevit hea velskri Pintsoni järgi. 
Seda meest sai võrrelda Räpina velskri doktor Sarjaga. Mõlemad 
tegid oma tööd südamega.  Naljaga pooleks öelduna, kirjutasid 
sellised rohud, kas saad terveks või võtab maha.

Ka minu isa oli pidev Leevi haigla külastaja, seda enne doktor 
Peetsi. Sirvides tema vana laulikut, mis oli temaga haiglas kaasas, 
kuna ta oli kõva laulumees, leian palju käsitsi kirjutatud laule, lõpus 
nimed ja aastaarvud, tihti ka teksti lõpus südamlikud sõnumid 
nagu austusega, armastusega. Ka haiglaõed – Leili Lang, Mare, 

Aili, Anne ja paljud haiged kirjutasid oma tuttavaid laule Augusti 
laulikusse. Laul aitas sellises kurvas asutuses imehästi meeleolu 
hoida. See toimus aastatel 1956–1957.

Mälestus minu maaparandusetöödest Leevil
Tegin Leevi objektil kraavikindlustust: kõigepealt randaalitati 

kraavi nõlv, siis tuli planeerida sirgeks, lõpuks heinaseeme peale 
külvata. Liikusin järjest kaugemale, läbisin Kunksilla, jõudsin 
järjega Lihtensteini ja mitte kaugel minu kraavist, paistis üks talu. 
Taluperemees käis tihti minuga juttu ajamas, kuid ükskord tuli ta 
väga eriskummalise jutuga. Ütles, et tahtis kalale minna, kuid vana 
mees - ei hakka ju usse kaevama, vaid vaatas kuidas lihtsamalt 
ussid kätte saada. Pani kaks raudpulka maa sisse, majast natuke 
kaugemal, konksud maja kohal asuvale elektriliinile ja mis hakkas 
sündima? Kõige pealt tulid mullast välja vihmaussid ja siis juba ka 
muud ussid, rästikud, nastikud, sest maja asus ju metsa ääres. 
Vaatas üles ja elektritraadid juba pea kohal pildusid sädemeid. 
Selle peale lõpetas ta selle nalja, muidu oleks ka maja põlema 
läinud usside saamise asemel. Lõi kaikaga juhtmed traatide kül-
jest lahti ja endal oli süda saapasääres, vaat millega vanamees 
küll hakkama sai!  Mulle tuli see lugu alati meelde, kui järgnevatel 
päevadel kraavile tööle läksin. 

Sellised  erilised meeldejäävad mälestused on mul Leevilt.

Kalju-Johannes Kullerkupp 

Meenutusi Leevilt

Foto erakogust

Treski Küün on värsekelt valminud kontsertpaik, mis asub 
Värska vallas Treski külas Silla talus. Küün toimetab tulevalt suvel 
juba teise täispika kontserthooajaga, mille jooksul on võimalik 
osa saada kümnest kontsertõhtust ja kümnest suveetendusest.

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

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

Küüni igapäevaste toimetustega saab kursis olla Facebooki  
ja Instagrami lehel, kontsertkavaga saab tutvuda küüni kodulehel 
– www.treskikyyn.ee. Kontsertide piletid on müügil kodulehel ja 
ticketer.ee keskkonnas. 

Lühidalt sündmustest. Küün avab uksed juba 1. juunil, mil 
lavalaudadele astub 15. aastapäeva pidav ansambel Zetod. 
Külalistena esinevad Värska Muusikakooli ansambel ning Pärnu-
maa folkpunt POSÕ. 

16. juunil võõrustab Treski Küün eesti ihaldusväärseimat 
meeslauljat, kelleks on ei keegi muu, kui Karl-Erik Taukar oma 
bändiga. 

Treski Küüni teise täispika kontserthooaja tutvustus
23. juunil toimub Treskis jaanipidu ning sedapuhku on see 

korraldatud koostöös Raadio Elmariga ning stiil on reggae. Esi-
nevad Angus ja Orelipoiss.

1. juulil toimub Treskis festivali Seto Folk peräpido ehk after-
party. Lihtsalt mõnus olemine. Peräpeole pääsevad aga ainult 
need, kel taskus festivali pass või päevapass. 

15. juulil, südasuvel, laulavad Treski Küünis Tõnis Mägi ja Kärt 
Johanson. 20. juulil kogunevad küüni Reval Etno laagri õpilased 
ja õpetajad. Suur rahvamuusikakontsert kestab tunde ning pakub 
väga eriilmselist muusikaelamust. 

21. juulil toimub Treskis metsareiv ja sedapuhku on tegemist 
lausa väikestmõõtu festivaliga – kontserte annavad PuuLuup, 
OOPUS ning peaesinejana tuntud räppar Metsakutsu. 

3. augustist algab Treskis teater. Suvelavastuse „Vanahunt“ 
toob teieni Taarka Pärimusteater ning seda saab nautida lausa 
kümnel korral. Viimane etendus toimub 31. augustil. 

22. augustil annab oma ajaloo viimase kontserdi Setomaal 
sündinud seto tantsude esitamisele pühendunud ansambel Klapp. 
Toimub suur seto pidu, kus oodata ka paljusid külalisi. Treski 
Küüni kontserthooajale panevad punkti 25. augustil ansamblid 
MandoTrio ning Justament. 

Ootame teid meile külla!

Jalmar Vabarna,
küüni peremees

Foto: Treski.jpg “Treski küün “
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juunis toimuvad Räpina loomemajas 
õpilastele põnevad traditsioonilise 

keraamika kursused
8.–22. juunil toimuvad Räpina loomemajas esmaspäeviti ja 

reedeti huvitavad traditsioonilise keraamika kursused 4.-12. klassi 
õpilastele. Õpitubades tutvustatakse savi ja keraamika algset 
olemust, materjali sisemist ürgset iseloomu ning meie piirkonna 
keraamika valmistamise juuri. Kursuste kõige huvitavam osa on 
aga loomulikult praktiline töö – koolinoored saavad kohalikust 
piirkonnast kaevatud savist traditsioonilistel meetoditel valmistada 
savinõusid, mille käigus ehitatakse ise ka keraamikaahi ning tööd 
põletatakse lahtises tules. 

Traditsioonilise keraamika kursused õpilastele:
R: 8. juuni kell 14.00–16.00 Räpina Loomemajas
KAS SUL ON SAVI?
Uurime, kust tuleb savi, milliseid savisid on olemas ja miks nad 

erinevad on. Mida esimesed inimesed savist tegid ja miks. Usku-
mused ja looming. Savist valmistatud kujukesed ja tootemloomad.

E: 11. juuni  kell 14.00–17.00 Räpina Loomemajas
TÄHTIS SAVI
Kuidas tehti vanal ajal nõusid. Kammkeraamika ja lint-tehnika. 

Asume valmistama kammkeraamika põhimõttel hoiuanumat.
R: 15. juuni  kell 10.00–13.00 Räpina Loomemajas
Kammkeraamika imitatsioonanuma valmistamine 2: töö 

lõpetamine.
E: 18. juuni kell 10.00–15.00 Leevil
ANNAME TULD!
Põletame oma valmistatud tootemloomad ja kammkeraamika 

tööd lahtises tules. Ehitame ise keraamikaahju.
R: 22.juuni kell 10.30–15.00 Värska Talurahvamuuseumi 

savikojas
TRADITSIOONID
Mida savist meie kodukandis tehtud on. Räägime vanadest 

kaubateedest, tellisevabrikutest ja potisetudest.
 

Kursustel osalemine: Kuna kursus viiakse läbi ainult ühekord-
selt ja gruppi mahub vaid 10–12 osalejat, siis tasub huvilistel 
kiiresti registreeruda. Oma huvist võivad teada anda ka need, 
kellel kursuse esimestel päevadel veel koolitunnid kestavad, 
võimalusel proovime siis esimeste päevade kellaaegu selle järgi 
kohandada. Osalemistasu on 8.50 EUR /kord. Hind sisaldab kõiki 
töövahendeid, transporti loomemajast sihtkohtadesse ja tagasi 
ning lõunapause pikematel päevadel.

Kursust juhendab Helemall Maask. Täiendavat infot saab 
küsida või osalemissoovist teatada helemall.maask@gmail.
com või 51 980 476

Koolituse läbiviimist toetab Kultuuriministeeriumi haldusalas 
tegutsev Rahvakultuuri Keskus „Peipsiveere kultuuriprogramm 
2017–2020“ raames. Sama programmi raames toimus loome- 
majas ka väga menukas traditsioonilise keraamika kursus täis-
kasvanutele.

Maiu Vares
Loomemaja programmijuht

Põlvamaa Laulukarussell läheneb!
Põlvamaa Laulukarussellil 

osaleb tänavu 28 last.  Esinda-
tud  on kõik Põlva maakonna 
vallad. Lauldakse kolmes va-
nuserühmas, 3–7 aastased, 
8–10 a ning 11–13 aastaste 
vanuserühmas. Esimene voor 
toimub 24.mail Põlva Muusi-
kalkoolis, kus selgitatakse iga 
vanuserühma 3 kolm paremat. 
Nemad pääsevad lõppkont-
serdile Põlva kultuurikeskuse 
teatrisaali 10.juunil. 

Kultuurikeskuses omakor-
da selgub iga vanuserühma 
võitja, kes pääseb edasi ETV 
Laukarusselli finaalsaatesse 
2019. aastal.

1992. a. sündinud üle-eestiline laste lauluvõistlus “Lauluka-
russell”, kestab katkematult tänaseni. Laulukarussell on väljunud  
telesaate rollist, olles muutunud nii rahvusvaheliseks kaubamär-
giks kui oluliseks ja oodatud elava muusika sündmuseks igas 
Eesti linnas ja maakonnas.

Sissepääs 10. juuni lõppkontserdile Põlva Kultuurikeskuses 
on kõigile muusikahuvilistele ja kaasaelajatele tasuta.

Asser Jaanimets 
 

Andero Lusbo oli  
Euroopa Meistrivõistlustel edukas

EMX300 klassi Euroopa Meistrivõistluste kolmas etapp 
toimus 1.mail Venemaal. Esimeses avasõidus tegi super 
tulemuse Andero Lusbo, kes sai esimese koha.

Kvalifikatsioonis kolmandat aega näidanud Andero võttis 
stardivõidu ja asus kohe avaringil liidriks. Terve sõidu jooksul 
ei saanud ta hetkegi kergemalt hingata, sest jälitajad olid kogu 
aeg seljataga. Viimastel ringidel suutis Andero tsehh Kovari ja 
eelmise aasta meistri Andersoni kõik rünnakud tõrjuda. Tasuks 
karjääri esimene sõiduvõit. Kovar lõpetas sõidu teisena ja An-
derson kolmandana. 

Teises sõidus suutis Andero pärast kehva starti ja väga 
libedaks kastetud rajal välja sõita neljanda koha. Sõiduvõidu 
võttis Anderson, talle järgnesid Kras ja Kovar. Etapi kokkuvõttes 
teenis Andero 43 punktiga teise koha, tegemist on tema parima 
tulemusega EMX300 sarjas. Esikoha võttis 45 punktiga Anderson, 
kolmas oli 42 punktiga Kovar.

Üldarvestuses tõusis Andero jagama kolmandat kohta Gerg 
Smetsiga, mõlemal mehel on 102 punkti. Liider on 130 punktiga 
Kras, teisel kohal on 122 punktiga Anderson. 

Uudise edastas

Avo Lusbo

“Kus on kuulda eesti keelt, 
eesti laul, seal kõla sa-
üle metsa, üle maa.....”

Selle “motoga”, millele on L. Koidula sõnadele viisi seadnud 
maestro Alo Ritsing, algas aprilli viimase reede õhtul meie nais-
koori Koidula 60. tegevusaasta juubelikontsert.

Kontserdi esimeses pooles kõlasid enamjaolt klassikalised ja 
isamaalised laulud, nagu “Ärkamisaeg”, “Rahu hällilaul” ja “Ema-
kene hellakene”. Lauldi nii saatega kui a capella, dirigendiks ikka 
energiline ja muhe Jaanus Prükk. Tema ongi koori ajaloos kõige 
kauem – 13 aastat – lauljate ees seisnud. Juubilaride etteastete 
vahel pakkusid pillilugudega vaheldust Räpina Muusikakooli 
õpilased. 

Kui naiskoor pausile suundus, hõivas lava Puka meesan-
sambel. Nende esituses oli särtsu ja mehist hoogu ning lavaline 
liikumine pani publiku kaasa elama. Ansamblit juhendab endine 
Fix´i klahvpillimängija Evald Raidma. 

Sinise koorikostüümi kevadlillede värvides pluuside vastu 
vahetanud säravad daamid tulid tagasi kontserdi teiseks osaks, 
kus kõlasid kaasaegsemad ja kodused laulud nagu “Kodulaul”, 

Maiu Vares osales kevadel rahvusvahelisel plakatikonkursil Pihk-
vas. 150 töö hulgast valiti parimaks meie väikese Räpina loomemaja 
programmijuhi Maiu Varese plakat Mona Lisa. Konkursi teema oli 
„Vaade iseendasse“.

Maiu rääkis konkursil osalemisest: „See plakat oli mul juba enne 
valmis, ma ei teinud seda spetsiaalselt konkursi jaoks vaid  praktilistel 
põhjustel loomemaja töötubade reklaamimiseks. See plakat sobis 
väga hästi sinna teemasse. Sobis hästi ka selle rebase tõttu, mis 
plakatil. Vene keeles oli plakati pealkirjas ka omamoodi sõnamäng 
– kui vene keeles Mona Lisa kirjutatakse „z“ tähega: Mona Liza, siis 
mina muutsin seda, jättes eestipärase versiooni Lisa. See omakorda 
tähendab vene keeles rebast ja minu plakatil maalibki rebane Mona 
Lisat. Arvan, et see sõnamäng tõigi mulle lisapunkte ja mu töö valiti 
esikohale.“

Maiu jätkas: „Ise ma kohapeal käia ei saanud, sest mul oli Vene 
viisa just lõppenud, kuid tutvusin veebigalerii kaudu teiste kunstnike 
töödega. Nägin, et väga paljud tööd olidki tehtud spetsiaalselt konkursi 
jaoks, sest palju oli töid, mis kujutasin oma sisemaailmas ekslemist, 
labürinte ja eneseleidmist.  Plakat Mona Lisa sobis minu meelest 
seetõttu, et seal on ka otseselt näha vaade iseenesesse – rebane 
maalib endast autoportreed – rebase näoga Mona Lisat. Alguses ma 
ei olnud väga kindel, kas ma olen teemast ikka õigesti aru saanud 
ja see sobib, kuid esikohale tõusmine andis tunnistust sellest, et olin 
teemat õigesti mõistnud. Mõtlesin, et võib-olla on eesmärk teha midagi 
enese reklaamimiseks, kuid saatsin selle ikkagi ära. Mu töö osutus 
võrreldes teiste autorite töödega väga teistsuguseks. See võib-olla 
tõigi mulle esikoha.“

Mida esikoht kaasa tõi? Sellega ei kaasnenud rahalist preemiat, 
kuid tunnustuse üle oli Maiul tõeliselt hea meel, teades, et tema töö 
on valitud 150 hulgast parimaks. „See on minu jaoks suur asi, saan 
aru, et olen teinud midagi tõeliselt hästi ja õigesti, võisteldes eri 
rahvusest kunstnike kõrval.“

Esimest korda osales Maiu Vares rahvusvahelisel plakatikon-
kursil möödunud aastal. Natalya Diakova, Pihkva kunstiakadeemia 
õppejõud, kes meil loomemajas klaasvitraaži õpetab, sattus nägema 
Maiu plakatinäitust ja soovitas osaleda.

Vaike Tammes

Võukülla rajati EV100 raames  
külade tammik

„Viis aastat tagasi oli Võuküla rahval külakoosolek valla arengu-
kava teemadel. Tõnu Zernask tuli välja mõttega rajada saja tammega 
park Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks,“ rääkis ürituse korraldaja 
Tiit Kala.

Kala sõnul käisid läbirääkimised sobiva koha leidmiseks eelmise 
vallavalitsusega ja RMK Kagu regiooni juhtidega, kuid lahendust ei 
leitud. Käesoleva aasta talvel tegid Ruusa Jahiseltsi jahimehed oma 
kinnistul metsa hooldusraiet, mille tulemusena avanes 0,3 ha suurune 
lagendik. Asukoht sobis tammikule suurepäraselt, ainuke miinus oli 
lagendiku suurus, mis lubas istutada ainult 20 tamme.

„Pöördusime Võhandu jõega piirnevate külakogukondade poole 
ning meiega liitusid ka mõned külad veidi kaugemalt. Iga küla annetas 
20 eurot, mille eest osteti tammeistikud ja kaitsevõrk. Eest Vabariik 
ei tulnud ilma võitluseta - nii otsustati tammede keskele asetada 
mälestuskivi tahvliga „AUSTUSEGA EESTI VABARIIGI EEST VÕI-
DELNUILE“. See on austus kõigile inimestele, kes võitlesid Eesti 
Vabariigi eest, relv käes, kui ka neile, kes kandsid Eesti Vabariigi ideed 
südames ja andsid need mõtted järeltulevatele põlvedele edasi. SA 
Räpina Kultuurkapitali toel tasuti külade nimesildid ja kiviraiduri töö. 
Ruusa Jahiseltsi üldkoosolek andis tammiku all oleva maa määramata 
ajaks tasuta kasutada ,“ rääkis Kala.

Vaike Tammes
Räpina valla avalike suhete spetsialist

Naiskoor juubeldas
“Mina olen väikene laps”, “Kauges külas”. Viimasel kahel etteastel 
oli solistiks väike tütarlaps, kes sümboliseeris ka laulupõlvkonna 
jätkuvust. Lõpunumbriks paluti püünele kõiki endisigi lauljaid, 
keda kogunes esinejatega pea sama palju. Ühiselt kõlas “Ei saa 
mitte vaiki olla”.  Eeskava lõpus tänas koorivanem Kaja Kälissaar 
kollektiivi nimel kõiki sponsoreid ja abilisi. Seejärel said sõna 
õnnitlejad. 

Peale päevakangelaste ühispilti ja suupistelauda helisesid 
veel koos külalistega ühises ringis kõigile tuntud ja armsad 
viisid. Reibast meeleolumuusikat mängisid karmoškadel Helen 
ja Valdur Truija. 

Kontsert oli mõnus, mitmekesine. Hääled kõlasid kenasti 
kokku nagu aegade jooksul harjutatult ikka. Lauljad ise tunnista-
sid ka, et kuidagi hea ja kerge oli seekord esineda ja tulemus ei 
valmistanud pettumust. Tahaks loota, et Räpina ainus naiskoor 
jätkab järgmistelgi hooaegadel, kuigi ise nad selles väga kindlad 
polnud. Publik ootab taas kauneid elamusi. 

Marju Lodi, 
kontserdikülaline, endine laulja

Loomemaja Maiu tõi rahvusvaheliselt  
plakatikonkursilt esikoha

Andero Lusbo.
Foto 

erakogust

RÄPINA KULTUURKAPITAL TEATAB
SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise tähtajad 2018. 

aastal on 25. mai ja 5. oktoober.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on leitavad  

SA Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.
Lisainfo telefonil 514 2596 või e-posti teel kultuurkapital@ 

rapina.ee.

Anu-Cristine Tokko,
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige
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KULTUURIKALENDER MAI-jUUNI
21.–23. V  Veepidu Räpina Lasteaias Vikerkaar
23. V 19 Teatri- ja muusikaõhtu. 
  Esinevad Leevi näitetrupp Pungad ja 
  vokaalansambel Malk. Sissepääs tasuta 
   Viluste Põhikooli aulas
25.–26. V  Hea kodu päevad 2018. 
  Täpsem kava kultuur.rapina.ee ja 
  käesolevas ajalehes Räpina mõisa südames
R, 25. V 17 Aapo Puki koolitusel valminud maalide 
  näituse avamine Räpina loomemajas
R.25. V 20 Ansambli Redneck Rampage akustiline kontsert. 
  Kaastegev blueskitarrist Andres Roots 
   Räpina loomemajas
R, 25. V 23 Pidu klubis Võhandu: Merlyn Uusküla 
   Klubis Võhandu
L, 26. V 9 Räpina puhkpilliorkestri 150. aastapäev ja 
  puhkpillifestival. Osalevate orkestrite kontserdid. 
  Täpsem info: kultuur.rapina.ee ja käesolevas 
  ajalehes
   Leevil, Verioral, Räpinas, Mehikoormas, 
   Ruusal, Leevakul, Võõpsus
L, 26. V 9 Hea Kooli Päev. Lähemalt www.aianduskool.ee, 
  kultuur.rapina.ee ja käesolevas ajalehes 
   Räpina Aianduskoolis
L, 26. V    12.30 Puhkpilliorkestrite festivali kontserdid 
   Räpina mõisa peahoone ees
L, 26. V 16 Puhkpilliorkestrite festivali peakontsert. 
  Räpina puhkpilliorkester 150 Tuletõrje väljakul
K, 30. V    15.30 Lasteaia lõpupeod Räpina Lasteaias Vikerkaar
N, 31. V 9.30 Floristi päev. Tiina Koskineni (Soome) demo 
  „Suvised kimbud ja seaded“. Registreerimine 
  15. maini pille.peterson@aianduskool.ee. 
  Osalustasu 35 eurot. www.aianduskool.ee 
   Räpina Aianduskoolis
N, 31. V 19 Orthodox Singers. Õigeusu muusika kontsert 
  „Helisev ajalugu. Vaimulik pärand“. Pilet 10 eurot, 
  sooduspilet 5 eurot Räpina Miikaeli kirikus
R, 1. VI 15 Lastekaitsepäev. Erinevad mängud ja töötoad.  
  Tule ise ja võta oma vanemad ka kaasa! 
  Igale osalejale üllatus! 
   Räpina Avatud Noortekeskuse ees ja sees
4.–8. VI 12 Nädal: Avasta aianduskool! Ekskursioonid ja 
  töötoad. Lähem info ja registreerumine 
  www.aianduskool.ee Räpina Aianduskoolis
R, 8. VI 20 Kontsert: Jaan Sööt ja Riho Sibul. 
  Pilet eelmüügis 10 eurot, kohapeal 15 eurot. 
  Piletid müügil Räpina Valla Kultuurikeskuses ja 
  Põlvamaa Turismiinfokeskuses (Kooli 1 Räpina)
   Räpina sadamas
L, 9. VI 14 Räpina Muusikakooli lõpuaktus 
   Räpina Muusikakoolis
P, 10. VI 12 Räpina Laste Rattapäev 2018 
   Räpina mõisa pargis
11.–12. VI  16 Räpina Muusikakooli uute õpilaste vastuvõtt. 
  Vaata lisa muusikakool.rapina.ee 
   Räpina Muusikakoolis
12.–21. VI  9–13  Noorte suveseminar ANKUR. Seminar on 
  suunatud 8–14-aastastele noortele. 
  Suveseminar on tasuta. Lisainfo ning osalemisest 
  teatamine kuni 5. juunini Räpina Avatud 
  Noortekeskuses, telefonil 5621 8491 või e-posti  
  aadressil enepikner@gmail.com  
   Erinevates paikades
N, 21. VI 15 Laste Rattasõit Mehikoormas
R, 22. VI 18 Räpina Rattatuur 2018
   Start Räpina keskväljakul 
R, 22. VI 20 Jaanik. Tantsuks mängib ansambel Starter. 
  Lähem info telefonil 5669 3686 või 
  anu.luiga@rapina.ee Veriora vabaõhulaval
R, 22. VI 21 Jaaniõhtu. Tantsuks mängib ansambel Alibi Duo. 
  Meeleolukad mängud ja võistlused. 
  Lähem info telefonil 510 7836 või 
  tea.tenson@rapina.ee 
   Mehikoorma Latika platsil
L, 23. VI 11 Võidupüha jumalateenistus 
   Räpina Miikaeli kirikus
L, 23. VI 12 Võidupüha mälestushetk 
   Räpina ausamba pargis
L, 23. VI 13 Külapäev: Pääsna 460. 
  Lähem info kultuur.rapina.ee Pääsna külas
L, 23. VI 19 Jaanik. Lähem info telefonil 5669 3686 või 
  anu.luiga@rapina.ee 
   Võhanduveere vabaõhukeskuses Leevil
L, 23. VI 20 Räpina jaanipidu Tuletõrje väljakul
R, 29. VI 19 V Peipsimaa orelifestivali kontsert: 
  Ilona Birgele (orel, Riia). Kontsert on tasuta.  
   Räpina Miikaeli kirikus
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ÕNNITLEME VANEMAID!

Zion Gabriel Järve
3.04.2018

Hugo Viktor Vürst
8.04.2018

Jarelin Borgmann
10.04.2018

Hommik avaneb su ellu
nagu kastes õiekellu
õnnestavaks sõõmuks,
nagu hõbeselge läte
jookseb üle pisikäte
ema hingerõõmuks.
                         Kersti Merilaas

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Veel meeltes tuksub ärevust ja ruttu,
kuid sadamad on mattunud tuhmi uttu,
ja laev ei jõuagi vist pärale…

                                  Artur Alliksaar
Jüri Võikar
26.04.2018

Ants Trumsi
4.04.2018

Eha Pähklimets
10.04.2018

Pärja Soha
10.04.2018

Norma Kristoving
14.04.2018

RÄPINA LAAT 
03. jUUNIL ja 17. jUUNIL   

KELL 9–15 RÄPINAS  
TULETÕRjE VÄLjAKUL.  

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

Tule kogu perega! 

Info telefonil 5805 1915.

NÄITUSED
Näitus „Martin Kangro ja Räpina leib“ on avatud Räpina Raa-
matukogus.
Marika Milleri maalide ja joonistuste näitus „PUIT JA PLIIATS ja 
kolm punkti“ on avatud Räpina loomemajas 24. maini.
Aapo Puki koolitusel valminud tööde näitus on Räpina loomemajas 
avatud alates 25. maist kell 17.00.
Räpina loomemaja kunstiringide diginäitus on Räpina loomemajas 
avatud alates 25. maist.
Kauksi Põhikooli, Mehikoorma Põhikooli ja Ruusa Põhikooli 
õpilaste ühisnäitus „Minu Eesti“ on avatud Räpina haldushoone 
II korrusel.

MÜÜA 
kuuma traadiga penoplasti (EPS) lõikaja. Telefon 56896176

OÜ ESTEST PR  
ostab metsa- ja põllumaad. 

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

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.


