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Saabumas on Eesti Vabariigi sünnipäev. Nõnda nagu sünni-
päeva puhul ikka ja veelgi enam juubeli puhul, on ärevus hinges  
nii juubilaril kui ka juubelipeole kutsututel. Vabariigi juubeli puhul 
oleme meie kõik mõlemas rollis.

Kuidas peopaik korda teha ja ehtida? Mida kinkida? Mida 
selga panna? Kuidas õigel ajal õigesse kohta jõuda? Milliseid 
häid soove soovida? On, mille üle mõelda ja mida otsustada.

Meie riik algab meist endist, perest, tööperest, sõpradest ja 
kogukonnast. Siinjuures keskenduksin meie värskelt suurenenud 
koduvallale. Meie vallas on rohkem kui 6600 elanikku ja me 
paikneme 591 ruutkilomeetril. Need numbrid iseloomustavad 
meie valda kui parajalt „saledat“ ja kiire reageerimisvõimega 
omavalitsust. Me ei ole ülemäära suured, aga samas on meil 
piisavalt ressursse ja võimekust edukaks toimimiseks.

Riik koosneb nii territoriaalselt kui ka rahva jagunemise järgi  
valdadest ja linnadest. Sümboolselt ja kultuuriliselt kehtib ka 
maakondlik jaotus, kuid maakondliku arengu ja elukorralduse eest 
on ühise vastutuse võtnud maakonnas asuvad omavalitsused – 
Põlvamaal  Räpina, Põlva ja Kanepi vallad.

Head inimesed, riik see oleme MEIE ja meil on käes suur 

Mul on väga hea meel ja väga suur au tervitada ja õnnitleda 
kõiki meie vallas elavaid inimesi meie vaba Eesti 100. sünnipäeva 
puhul! Uut sajandit Eesti riigi ajaloos alustame me ka tunduvalt 
suurema omavalitsusena. Nii nagu meie riigi ülesehitamine on 
olnud meile kõigile suur väljakutse, saab selleks olema ka meie 
valla arengu juhtimine.

Sada aastat on pikk aeg. Selle sisse mahub kolm inimpõlve. 
Kolme inimpõlve sisse mahub palju tarkust , mis saadakse nii 
elu keerdkäikudesse sattudes kui ka igapäevase elu õnnehetki 
kogedes. Kolme inimpõlve jooksul koguneb palju kogemusi, mida 
oma lastele edasi anda. 

Meie riigi lugu on meie perede ja inimsaatuste lugu. Me oleme 
ennast vabana tundnud küll oma hinges, kuid siiski mitte avalikult. 
Kahjuks on kaduma läinud pool sellest ajast, mil oleksime saanud 
vabadena oma riiki edasi viia. 

Julgen öelda, et meie vabadus oli vangis. Nii nagu inimene 
õpib vanglas elama teatud reeglite järgi, kasutama ellujäämiseks 
kavalust ja tihti ka olema manipuleeriv, nägema vabadust läbi 
väikese akna, nii õppis käituma ka meie vangistatud rahvas.  
Kahjuks on nii mõnegi meie teo või tegemata jätmise taga märgata 
vangistuse aastate jälgi. Me tahaks vahel ikka käituda sellisena, 
et näidata ennast paremini väljapoole, mitte käituda nii, nagu 
oleks parem meie rahvale meie kodus – Eestis. Usun, et aastate 
edasi kulgedes, saame me aru oma vabaduse väärtusest, oma 
tegude tagajärgedele hakkame mõtlema juba ette, lööme selja 

austatud vallakodanik!
sirgemaks kui see oli iseseisvuse taastamisel ja näitame kõigile, 
et me oleme rahva ja riigina püsivad.

Meie riigi tulevik on meie noored. Seetõttu olen mina arva-
musel, et vabaduse väärtusest rääkides ja oma riiki kiitmast, ei 
saa kunagi minna liiale. Tahan tunnustada kõiki organisatsioone, 
mis neid tegevusi meie noorteni toovad. Minu eriline tänu kuulub 
Kaitseliidule ja Mementole.

Kui küsida inimestelt, mis loob riigi ja rahva, siis esimene 
vastus on keel. Eestlase tunnus olenemata usust või nahavärvist, 
on keeleoskus. Teiseks kõnetavad meid rahvana meie sümbolid. 
Lipp ja vapp. 

Soovin, et järgmise saja aasta jooksul rajaksime oma riigi 
selliseks, et võimalikult vähesed inimesed saaksid öelda, et neile 
ei meeldi oma riik. Meil on põhjust uhkust tunda selle üle, mille 
oleme saavutanud viimaste aastate jooksul, aga meil on võimalus 
oma riiki igal ajal paremaks muuta!

ilusat vabariigi aastapäeva!

elagu eesti!

Enel Liin,
Räpina vallavanem

räpina floristid panustasid 
eesti vabariigi  

100. sünnipäeva tähistamisse
23. jaanuaril esitasime  endistele ja praegustele Räpina Aian-

duskooli floristi eriala kursuslastele üleskutse osaleda projektis 
100 PÄRGA EESTILE.

Mõte taoline ettevõtmine ellu viia on idanenud juba ammu 
ja ootas oma õiget aega. Tänu koolist saadud teadmistele ja 
kogemustele oskavad lilleseadjad valmistada kaunist, stiilset ja 
tehniliselt hästi teostatud lillepärga. Üleskutses kutsusime neid  
asetama  pärgi üle Eesti erinevate ausammaste ja mälestusmär-
kide juurde, kokku siis vähemalt sada pärga kolme tähtpäevaga.

Esimene  mälestuspärja asetamise kuupäev on 24.veebruar, 
teise ja kolmanda pärja valmistamine vastavalt 23. juunil Võidu-
pühal ja 20. augustil Taasiseseisvumispäeval. 

Kõikide projektis osalevatele pärgadele asetatakse meie kooli 
logoga varustatud lindid. Pärgade kohta ootame fotosid, et hiljem 
koostada galerii avaldamiseks meie kooli kodulehel ja Räpina 
Aianduskooli Faceboogi leheküljel.

Meil on soov aasta jooksul nende pärgadega katta terve 
Eestimaa ja selle kohta koostame ka interaktiivse kaardi.

100 PÄRGA EESTILE ei ole poliitilise alatooniga ettevõtmine. 
See on floristi eriala armastavate ja südamega oma tööd tege-
vate floristide kingitus kõigile eestimaalastele, pakkudes silmailu 
ja meelerahu ning juhtides tähelepanu meie ajaloo väärikale 
mälestamisele.

Tänase seisuga on registreerunud kolmkümmend floristi, 
kes paigutavad pärjad 24. veebruaril käesoleval aastal Eestimaa 
erinevates kohtades olevate ausammaste ja mälestusmärkide 
juurde. Järgmises lehes on mida oodata.

Räpina Aianduskooli floristika õpetajate nimel,

Leili Alaoja-Rein

hea koduvalla rahvas!
saja aasta juubel. Usun siiralt, et inimkonna arengut arvestades 
on meie hulgas neid lapsi, kellel avaneb võimalus Eesti Vabariigi 
kahesaja aasta juubelit tähistada. Usun, et meie rahval jätkub 
mõistust vältida sõdu ja suuremaid katastroofe, mis meist võivad 
sõltuda. Rahvusvahelises ulatuses oleme ühinenud Euroopas 
andmas riigina oma võimetekohast panust globaliseeruvas 
maailmas.

Juubelite puhul soovitakse juubilarile kõiki häid soove ja 
kuna oleme kõik juubilarid, siis vastastikused õnnesoovid koos 
käepigistuste ja soojade kallistustega on sajandal sünnipäeval 
igati omal kohal. 

palju õnne meile kõigile  
eesti vabariigi  

sajandal aastapäeval!

Teet Helm,
Räpina Vallavolikogu esimees
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räpina vallavolikogu
Otsusega nr 1 otsustati määrata abivallavanemate tege-

vusvaldkonnad Räpina Vallavalitsuses struktuuriüksuste kaupa 
järgmiselt:
  abivallavanem Aleksandr Suvorov:

–  majandusosakonna tegevuse juhtimine ja koordinee-
rimine;

–  majandusosakonna töötajate tööle võtmine, töölt 
vabastamine ning ergutuste ja distsiplinaarkaristuste 
määramine.

  abivallavanem Piret Rammo:
–  haridus-ja kultuuriosakonna juhtimine ning sotsiaalosa-

konna tegevuse koordineerimine;
–  haridus-ja kultuuriosakonna ning sotsiaalosakonna 

töötajate tööle võtmine, teenistusest vabastamine ning 
ergutuste ja distsiplinaarkaristuste määramine.

Otsusega nr 2 otsustati Räpina Vallavolikogu 29. novembri 
2017. a otsuse nr 76 „Räpina valla ametiasutuse Räpina Valla-
valitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine” 
punktis 1.13 asendada nimetus „Raamatupidaja-kassapidaja Rä-
pina” nimetusega „Vanemraamatupidaja” ja sama punkti veerus 
„palgagrupp” väärtus I asendada väärtusega II.

Otsusega nr 3 otsustati tunnistada kehtetuks Pääsu tn 7B, 
9, 11 ja Koidu tn 12 ning paisjärvega piirneva maa-ala detailpla-
neering.

Otsusega nr 4 otsustati tunnistada kehtetuks Räpina linna 
Tartu mnt 15 detailplaneering.

Otsusega nr 5 otsustati anda SA-le Räpina Inkubatsioonikes-
kus 15 aastaks tasuta rendile Räpina linnas asuv Räpina vallale 
kuuluv Jõe tn 4 kinnistu, kinnisturegistriosa nr 815838, katast-
ritunnus 70501:005:0063. Rentnik võib rendileandja nõusolekul 
anda asja kasutamise osaliselt või täielikult edasi kolmandale 
isikule (allkasutus).

Määrusega nr 1 kehtestati Räpina valla haldusterritooriumil 
ühtne maamaksu määr 2,0 protsenti maa maksustamishinnast 
aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasu-
tusel olev haritav maa ja looduslik rohumaa. Põllumajandussaa-
duste tootmiseks kasutusel oleva maa ja loodusliku rohumaa 
maamaksumääraks kehtestati 1,0 protsenti maa maksustamis-
hinnast aastas.

Määrusega nr 2 kehtestati Räpina valla finantsjuhtimise kord.
Määrusega nr 3 muudeti Räpina Vallavolikogu 26.02.2014 

määrust nr 6 „Räpina valla huvikoolide ja lasteaia õpetajate 
töötasustamise kord”.

Määrusega nr 4 kehtestati eluasemekulude piirmäärad 
toimetulekutoetuse määramisel.

Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused on väljas vallava-
litsuse stendil aadressil Kooli 1 ning nendega on võimalik tutvuda 
volikogu kantseleis, valla raamatukogudes ja internetis aadressil 
http://www.rapina.ee/et/vallavolikogu.

Piret Sermandi
volikogu sekretär-arhivaar

kandidaate põlvamaa  
au- ja tänukirjadele saab  

esitada aastaringselt
Põlva Maavalitsuse sulgemise järgselt võttis maakondlike 

tunnustuste jagamise üle Põlvamaa Omavalitsuste Liit, mis 
alanud aastast jätkab traditsiooni ning autasustab silma-
paistvaid kodanikke nii vapi- ja teenetemärgi kui ka Põlvamaa 
au- ja tänukirjadega.

2018. aasta Põlvamaa vapimärk ja teenetemärk ning esime-
sed Põlvamaa aukirjad antakse üle 23. veebruaril toimuval Eesti 
Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud maakondlikul vastuvõtul, 
mis sel aastal korraldatakse koostöös Põlva vallaga. Kandidaate 
saab esitada 1. veebruarini 2018. Täpsemat infot leiab: https://
goo.gl/jgCzVL.

Kui Põlvamaa teenetemärke antakse reeglina aastas korra, 
siis kandidaate Põlvamaa au- ja tänukirjadele saab Põlvamaa 
Omavalitsuste Liidule esitada kogu aasta jooksul e-postil pol-
vamaa@polvamaa.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva 
hiljemalt 10 päeva enne planeeritud autasustamist. Nii jääb 
aega taotluse hindamiseks, otsuse vormistamiseks ning au- või 
tänukirja ettevalmistamiseks.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi 
isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete 
eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt 
eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete 
saavutuste eest.

Põlvamaa tänukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isi-
kuid teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid eduka 
töö ja teenistuse või maakonna jaoks oluliste saavutuste eest.

Au- ja tänukirjad annab üle Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 
esimees või tema volitatud esindaja.

Nii Põlvamaa kõrgeimate kui teiste maakonnas jagatavate 
tunnustustega saab tutvuda: https://www.polvamaa.ee/tunnus-
tamine. Sealt leiab ka taotlusvormid kandidaatide esitamiseks.

Lisainfo:
Eve Neemsalu
tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

Põlvamaa Omavalitsuste Liit

Räpina valla Meeksi ja Veriora teenuskeskustes saab harju-
nud asukohas endiselt teostada kõiki toiminguid, mida varemgi. 
Juhul, kui teenuskeskuses soovitud asju korda ajada ei saa, 
suunab teenuskeskuse kantseleispetsialist ülesande Räpina 
vallavalitsuse vastavale ametnikule.

MEEKsi TEEnUsKEsKUs 
(Kesk 20, Mehikoorma alevik, Räpina vald)
Avatud kell 8–16 

	Kantseleispetsialist Ene Tammekun, telefon: 7303431, 
e-post: ene.tammekun@rapina.ee

	Haldusspetsialist Raivo Põhjala , telefon:  511 7104, e-post:   
raivo.pohjala@rapina.ee

	sotsiaaltööspetsialist Astrid Laur, telefonid: 7303433 ja  
526 8166, e-post:  astrid.laur@rapina.ee

Meeksi haldusspetsialisti peamised ülesanded Räpina 
vallas endise Meeksi valla piires on:
	Räpina Vallavalitsuse vara (v.a vallavalitsuse hallatavate 

asutuste valitsemisel oleva vara) valitsemise korraldamine.
	Mehikoorma, Meerapalu ja Pedaspää kalmistute töökor-

raldus.
	Avalike haljasalade, parkide ja randade korrashoidu ja 

hoolduse korraldamine ja järelevalve, vajadusel tööde teo-
stamises osalemine.

	Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise järelevalve.
	Hulkuvate koerte ja kasside püüdmise ning püütud loomade 

pidamise korraldamine

Meeksi teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist korraldab 
sotsiaaltööd järgmistes Räpina valla külades: Aravu, Sikakurmu, 
Haavametsa, Jõepera, Meeksi, Meerapalu, Parapalu ja Mehi-
koorma alevik. 

Nõustab teenuspiirkonna kodanikke ja abistab sotsiaalhoo-
lekandealases asjaajamises.

VERiORa TEEnUsKEsKUs 
(Räpina mnt 2, Veriora alevik, Räpina vald)
Avatud kell 8–16 

	Kantseleispetsialist Eva Morel, telefon: 795 8333, e-post:  
eva.morel@rapina.ee

	Haldusspetsialist Riho Laanoja, telefon: 796 1185, e-post: 
riho.laanoja@rapina.ee

	sotsiaaltööspetsialist Mari Kolbakov, telefon: 795 8233, 
e-post: mari.kolbakov@rapina.ee

	Teedespetsialist Taivo Kaldoja, telefon: 795 8448, e-post: 
taivo.kaldoja@rapina.ee

Meeksi ja veriora teenuskeskused
	Raamatupidaja-kassapidaja Kaja Pargas telefon: 795 

8374, e-post: kaja@veriora.ee

Veriora haldusspetsialisti peamised ülesanded Räpina 
vallas endise Veriora valla piires on:
	Räpina Vallavalitsuse vara (v.a vallavalitsuse hallatavate 

asutuste valitsemisel oleva vara) valitsemise korraldamine.
	Leevi kalmistu töökorraldus.
	Avalike haljasalade, parkide ja randade korrashoidu ja 

hoolduse korraldamine ja järelevalve, vajadusel tööde teo-
stamises osalemine.

	Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise järelevalve.
	Hulkuvate koerte ja kasside püüdmise ning püütud loomade 

pidamise korraldamine

Veriora teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist korraldab 
sotsiaaltööd järgmistes Räpina valla külades: Haavapää, Him-
miste, Jõevaara, Jõeveere, Kikka, Kirmsi, Koolma, Koolmajärve, 
Kullamäe, Kunksilla, Laho, Leevi, Lihtensteini, Mõtsavaara, 
Männisalu, Nohipalu, Pahtpää, Sarvemäe, Soohara, Süvahavva, 
Timo, Vareste, Verioramõisa, Viira, Viluste, Vinso, Võika, Vändra, 
Väike-Veerksu ja Veriora alevikus.

Mõlemad sotsiaaltööspetsialistid (nii Meeksis kui Ve-
rioral):
	Võtavad vastu teeninduspiirkonna elanikke, nõustavad 

neid ja menetlevad teenistusülesannetega seotud avaldusi, 
päringuid, teabenõudeid ja muid küsimusi.

	Arvestavad ja määravad toetusi.
	Teostavad järelevalvet teeninduspiirkonnas elavate lastega 

perede üle, teevad kodukülastusi peredesse ning esitavad 
seisukoha peredele vajamineva sotsiaalabi kohta või vaja-
dusel kasutusse võetavate meetmete kohta.

	Hindavad teeninduspiirkonna elanike sotsiaalabi vajadust 
hindamisinstrumendi ja kodukülastuse alusel, esitavad arva-
muse vallavalitsusele sotsiaalteenuste ja -toetuste vajaduse 
kohta.

	Koostavad teenistusvaldkonda puudutavaid õigusakte,  
eelnõusid ning tagavad õigusaktidest tulenevate sotsiaal-
toetuste ja -teenuste jõudmise abivajajateni.

	Teostavad järelevalvet sihtgrupi hoolduse, hooldaja tege-
vuse, teenuste vajaduse ning teenuste kasutamise üle.

	Korraldavad teeninduspiirkonnast teovõime piiramise ja 
eestkoste seadmise algatamisega seotud toiminguid, teevad 
eestkostel olevate isikute nimel toiminguid volikirja alusel.

Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg.
Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 

15.veebruarist. Alates 7.veebruarist kuni 9.veebruarini on igal 
inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud 
andmetega, mis Maksu- ja tolliametile teada on.

Eeltäidetud andmed on näiteks aadress, pangakonto 
number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt 
(näiteks palk ja kinnipeetud tulumaks), haigusrahad, pensionid, 
tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensioni-
kindlustuse maksed, andmed väärtpaberite võõrandamise tehin-
gute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus 
ja võõrandamisega seotud müügikulu)

Eeltäidetud ei ole andmed välisriigis saadud tulu kohta ega 
välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab 
tulust maha arvata, andmed muu vara võõrandamise kohta, re-
sidendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.
Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaole-

vatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või 
kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada 
või esitatud andmed parandada.

Deklaratsiooni esitamine
Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga 

lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse või tulla 
büroosse kohale.

Kes peavad deklaratsiooni esitama:
	Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhi-

vormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
	Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. 
	 Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju 

on suurem kui saadud kasu ning kes soovivad selle kahju 
summa järgnevatele aastatele edasi kanda.

	Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeeri-
miskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.

	Isikud, kes on saanud tulu kasu vara võõrandamisest, üüri- 
või renditulu, müünud metsamaterjal või raieõigust.

	Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Büroos väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud 
tuludeklaratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel 
täiendada saab. Sel aastal ei ole teenindusbüroodes väljas tühje 
(nn „siniseid“) deklaratsiooni vorme, neid saab igaüks vajadusel 
ise välja trükkida meie kodulehelt. 

Kõige kindlam on esitada siiski eeltäidetud andmetega 
deklaratsioon, siis võib kindel olla, et midagi maksuhaldurile 
teadaolevatest andmetest deklareerimata ei jää.

Soovitame enne büroosse tulemist kontrollida ka oma ID-
kaardi kehtivusaega ja sertifikaatide kehtivust. Lisaks võiks 
kaasa võtta ka ID-kaardi paroolid, kuna büroos on kohapeal ka 
kliendiarvutid ja nende kõrval abivalmid ametnikud, kes vajadu-
sel deklaratsiooni täitmisel aitavad. Sel moel on deklaratsiooni 
esitamine kindlasti kiirem. Lisaks sellele alustatakse elektrooni-

liselt esitatud deklaratsioonide alusel enammakstud tulumaksu 
tagastamist varem kui paberil esitatutele.

Elektrooniliselt on võimalik oma tulusid deklareerida e-
maksuamet/e-tolli kaudu (sisenedes ID-kaardi, mobiili ID või 
pangalinkide abil).

Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada nutitelefoni kaudu.

Nutitelefonis saab esitada Maksu- ja Tolliameti poolt eel-
täidetud üksikdeklaratsiooni ning täiendavalt lisada ja muuta 
ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks 
tagastatakse

Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:
	kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E)
	kui soovite kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda 

abikaasale
	kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt
	 kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklarat-

sioonile
	kui saite tulu välismaalt
	kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandamisest
	kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsa-

materjali võõrandamist
	kui kasutate investeerimiskontot

OLULisED nUMbRiD ja KUUPäEVaD
Maksuvaba tulu suurus on 2017.aastal 2160 eurot
Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt 2832 eurot
Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehaigushüvitiselt 768 eurot

7.–9. veebruar e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda 
eeltäidetud andmetega

15.veebruar algab tulude deklareerimine

2.aprill tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

2.juuli juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasu-
mise ja enammakstud tulumaksu tagastamise 
tähtpäev

1.oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasu-
mise ja enammakstud tulumaksu tagastamise 
tähtpäev
•	 residentidele, kes deklareerisid ette-

võtlustulu, kasu vara võõrandamisest 
või välisriigis saadud tulu

•	 mitteresidentidele, kes deklareerisid 
maha-arvamisi Eestis

Täpsemat informatsiooni leiate Maksu- ja tolliameti kodulehelt 
https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või e-posti teel 
eraklient@emta.ee

Laidi Suumann
Maksu- ja tolliameti büroojuht

FÜÜsilise isiku tulude deklareeriMise Meelespea



räpina rahvaleht 3veebruar 2018

aastat alustasime märkamise ja tunnustamisega
2018. aasta esimese kuu lõpus leidis Räpina Aianduskooli 

saalis aset pidulik tänuõhtu. Räpina Vallavalitsus on seadnud 
endale ülesandeks koordineerida kodanikualgatusel põhinevat 
tunnustamisüritust, et läinud aastal heade ja märkimisväärsete 
tegudega silma paistnud Räpina valla kodanikke ja kollektiive 
tunnustada. Selleks kutsutakse kõiki vallakodanikke esitama 
kandidaate Räpina valla tunnustusüritusele “Märka ja tunnusta”. 

Häid ja tublisid inimesi on meie koduvallas palju. Sel korral 
seati kodanikualgatusena üles 15 nominenti. Esildisi hindas 
15-liikmeline hindamiskomisjon, mis oli kokku pandud põhimõt-
tel, et esindatud oleksid valla erinevate piirkondade, asutuste ja 
ettevõtete esindajad, kel pole lähemat kokkupuudet nominentide 
ega esitajatega.

Räpina valla aasta tegu 2017 on irmen nagelmaa, Meeri 
ivanovi ja sigrid Lillemäe eestvõttel korraldatud kodukohvikute 
päev. Tänu nende eestvedamisele tegutses Hea kodu päevadel 
Räpina vallas lausa 11 omanäolisi hõrgutisi pakkuvat kohvikut. 
Ettevõtmine läks suurepäraselt korda ning pälvis palju kiidusõnu.

aasta tegija 2017 on as-i Räpina Haigla ööpäevaringse 
hoolduse kollektiiv koosseisus: Taimi Randma, Annika Ämarik, 
Ester Tarros, Tiiu Oinak, Milvi Karro, Anu Järveveer, Dorel Donner, 
Kaja Konts, Marina Afanasjev, Maila Hints, Karne  Ignašov, Tulve 
Kadastik, Jaanika Kosenkranius, Tiina Mossin, Leena Nargla, 
Tiina Pihlas, Tatjana Runin, Ingrid Sell, Svetlana Stefanjuk, Ulvi 
Tanning, Aino Variksoo, Marika Parvoja, Niina Petrova. 

Haiglas on alati soe ja hubane ning piinlikult puhas. Personal 
on asjatundlik ja abivalmis, hooldus eeskujulik. Töökultuur on 
kõrge ning loob patsientidele parimad tingimused. Valveõed on 
tähelepanelikud ja osavõtlikud. Hooldajate töö on väga raske, 
kuid sellele vaatamata on nad rõõmsad ja naerusuised. 

Hariduse valdkonnas esitati kolm nominenti: Räpina 
Ühisgümnaasiumi algklasside õpetajad Marika aruküla ja  
anneli Huuse, Räpina Lasteaia Vikerkaar õpetaja jana Mets 
ning Räpina Ühisgümnaasiumi bioloogia ja inimeseõpetuse 
õpetaja Karin Tuul. 

Hõbedase tänumärgi pälvis 
suurepärane, aktiivne ja head ees-
kuju andev õpetaja Karin Tuul, kes 
on silma paistnud selle poolest, et 
haarab kinni kõikidest põnevatest 
pakkumistest ning julgustab õpilasi 
ja õpetajaidki erinevates ettevõt-
mistes kaasa lööma.

Kultuuri valdkonnas esitati viis nominenti: rahvatantsu-
rühmade juhendaja, õpetaja ning tantsukultuuri edendaja Kül-

liki arjokesse, pikaajaline Räpina 
Aianduskooli õpetaja, luuletaja ja 
kirjanik jaan Kivistik, helitehnik 
Mati Lukk, koduloo-uurija asta 
Pintsaar, õigeusu preester, Rä-
pina Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja 
ühiskonnaõpetuse õpetaja Tihhon 
Tammes.

Kultuuri valdkonnas pärjati 
laureaatidena: Külliki arjokesse 
ja Mati Lukk. Külliki arjokesse on 
sihikindel, pühendunud, sõbralik, 
avatud ja edasipüüdlik inimene. 

Tema väsimatu tahe ja armastus rahvakultuuri vastu on andnud 
paljudele võimaluse ja oskuse tantsida ning ühistel pidudel koos 
esineda. Külliki Arjokesse on tänavu 20. korda toimuva Räpina 
laste laulu- ja tantsupäeva idee autor ja pikaajaline vedur.

Mati Lukk on inimene, kellele 
saab alati kindel olla. Oma töös on 
ta loominguline ja uuenduslik – ta 
seisab alati parima tulemuse eest. 
Tema tasemel helitehnilist teenin-
dust kiidetakse nii koduvallas kui 
kaugemal.

spordi valdkonnas seati üles kaks kandidaati: Räpina Spor-
diklubi president Kurmet Karsna ja Ruusa piirkonna spordielu 
edendaja Tiia Mälton.

spordi valdkonna laureaat 
on Kurmet Karsna, keda tuntakse 
kui rõõmsameelset ja positiivse 
ellusuhtumisega inimest. Karsna 
eestvedamisel on Räpinas laien-
datud vaba aja veetmise võimalusi 
ning panustatud tervise edenda-
misse. Disc-golfi rada, naiste ja 
meeste tervisepäevad, Raudmehe 
triatlon, Räpina rattatuur ja laste 
rattapäev on vaid mõned pikast 
tegevuste ja saavutuste jadast 
sel rindel.

Valdkonna noor tegija lau-
reaati Märten Kala iseloomustab 
hästi ütlus „Kes teeb, see jõuab”. 
Tema huvid ja saavutused päri-
nevad mitmekülgsetelt elualadelt 
- sport, loodusteadused, muusika 
ja palju muudki. 2017. aasta Eesti 
noorte meistrivõistlustel kergejõus-
tikus võitis ta U16 vanuseklassis 
hõbemedali kõrgushüppes ning 
4. koha 800 meetri jooksus. Tartu 
Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi 
heategevuslikul jõuluvõistlusel 
saavutas ta kõrgushüppes esikoha 

ning 200 meetri jooksus III koha; Põlva maakonna koolinoorte 
sisekergejõustiku meistrivõistlustel sai ta PB vanuseklassis 
4-võistluste kulla.

Lisaks on tal ette näidata esikolmikukohad mitmetelt loodus-
teaduste aineolümpiaadidelt. Aega jagub tal ka muusikakooli, 
noorkotkaste, laulukoori ja rahvatantsu jaoks.

 Valla elu edendaja valdkonnas seati üles kaks nominenti: 
aktiivne koorilaulja ning kultuurielu vedaja Elve nestra ning Rä-
pina Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Maie Oper.

2017. aasta laureaat valla 
elu edendaja valdkonnas on 
Maie Oper. Ta on täpne, põhjalik 
ja toetav. Eesti keele ja kirjanduse 
õpetajana on ta emakeele hoidja 
ja edasikandja nii õppetundides 
kui muudel elualadel. Tema seisab 
ühtaegu nii traditsioonide väärtus-
tamise kui uuenduste poole liiku-
mise eest. Ta on väärtuste kandja 
ja ühenduslüli, lahke ja abivalmis 
kaasteeline.

 
Üritusele “Märka ja tunnusta 2017” oli kohale tulnud ka Eesti 

Kvaliteediühingu esindaja, et omalt poolt üle anda ühingu kõrge 
tunnustus MTÜ-le Veriora Tsunft. Auhinna pälvis MTÜ kohalikust 
toorainest taaskasutatud pakendi eest, mis hinnati keskkonna-
sõbralikuks innovatsiooniks. 

Tänuõhtul andis tunnuskirjad üle ka Räpina valla tervisee-
dendamise komisjon, mis sel korral hindas tunnuskirja vääriliseks 
2017. aasta kõige aktiivsemaid kõnniüritustel osalejaid, kelleks 
sedakorda olid Kristiina nagel, Külli Pedmanson ja anu-Cris-
tine Tokko.

Esildiste põhjal koostas kokkuvõtte 

Vaike Tammes
Fotod: Andrus Karpson ja Räpina ÜG erakogust

räpina tervisekeskuse  
ehitusest ja muudatustest 

teenuste osutamisel
Veebruarist algab  Räpina tervisekeskuse ehitus ja sellega 

seoses polikliiniku hoone renoveerimine.   Ehitaja on AS Semu-
ehitus. Ehitustööde planeeritav lõpp on käesoleva aasta lõpus.

Renoveerimise tõttu ei ole võimalik patsiente teenindada 
polikliiniku hoones.

Perearstid hakkavad vastu võtma alates  26. veebruarist 
Räpina Ühisgümnaasiumi hoones. Sissepääs on Aia tänavalt  
korvpalliväljaku kõrval olevast  sissepääsust. Parklaks on  endi-
ne õppesõiduväljak, sissepääs parklasse Kooli tänavalt  võimla 
nurga juurest.

Kõikide eriarstide vastuvõturuumid ja registratuur on üle 
viidud uue õendushoolduse osakonna   0-korrusele, sissepääs  
Nurga tänavalt.  

Sissepääs haiglasse  saab olema  Nurga tänavalt sisehoovi  
kaldtee kaudu.   Külastajad pääsevad  õendus-hooldusosakonda  
samuti kaldteelt.

Parklana jääb kasutusse haiglahoone esine parkla. Liikumis-
tee parklast õendushoolduse osakonna 0-korrusele  on toodud 
skeemil. 

apteegi  ja sauna  sissepääs on endises kohas.
Kiirabi hakkab paiknema  Võõpsu mnt. 16 (politseimaja).  

Sellel aadressil annab kiirabi ka kohapeal abi, kui see on võimalik.
Liikumiseks paneme  üles  suunavad  viidad, õige koha leid-

mine ei saa olema keeruline.
Informatsiooni  annab ka registratuur, telefon 7999244.  

Telefoninumbrid  ei muutu. Kõik muudatused on leitavad haigla 
kodulehel www.rapinahaigla.ee

Palume patsientidelt  mõistvat suhtumist ja kannatust.  
Järgmiseks aastaks on Räpinas  tänapäevane perearstikeskus,  
eriarstidele head tingimused vastuvõttudeks,  võimalik on mõne 
uue teenuse lisandumine.  Teisel korrusel asuvasse perearsti-
keskusesse hakkab pääsema liftiga.

Ühes hoones saavad olema kõik elanikele vajalikud teenused: 
haigla, polikliinik, perearstid, kiirabi ja apteek.

Miia Sultsmann,
AS Räpina Haigla juhatuse esimees

Maamaksust 2018. aastal
Räpina vallas kehtivad Räpina Vallavolikogu 17. jaanuar 2018 

määruse nr 1-2/2018/1  “Maamaksumäära kehtestamine“ alusel 
järgmised maamaksumäärad:
	Ühtne  maamaksumäär ( õued, mets, võsa,  muu maa) 2,0 %   

maa maksustamishinnast aastas
	 Põllumajandusliku maa (haritav maa, looduslik rohumaa) 

maamaksumäär 1,0% maa maksustamishinnast aastas
Maamaksustamishinna arvutamise aluseks on Keskkonnaministri 

30.11.2001 määrus nr 50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtes-
tamine“ ning 2001. aasta Räpina, Veriora ja Meeksi valla  ning Räpina 
linna maa korralise hindamise hinnatsoonide kaart. Hinnatsoonide 
kaartidega ja hindadega saab tutvuda maa asukohajärgses kohalikus 
omavalitsusüksuses ning   Maa-ameti kaardirakenduses.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksu tasujale maksuteate ta-
sumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. 

E-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti 
aadress on Maksu- ja Tolliametile teada, saadetakse maamak-
suteade ainult elektroonselt. See tähendab, et Maksu- ja Tolliamet 
edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-
maksuametis/e-tollis kättesaadavaks muutumise kohta.

Juhul kui Maksu- ja Tolliametil maksumaksja e-posti aadress 
puudub, saadetakse teatis SMS-iga mobiilinumbrile ning kui eel-
nimetatud kontaktid puuduvad, siis saadetakse maksuteade 
paberkandjal.

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta 25. veebruariks 
maamaksuteadet kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva 
jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel juhul väljastatakse 
maksumaksjale uus maksuteade. 

Maksu- ja Tolliameti kontakt üldtelefon 880 0810, e-post info@
emta.ee.

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

Kohaliku omavalitsuse piires liidetakse isiku kõik maakasutuste 
maksukohustused ning kui maksusumma kokku on vähem kui 5 
eurot siis maksuteadet ei väljastata

E-maksuametis/e-tollis jaotise „Nõuded ja kohustused” > „Maa-
maks” alt leiab väljastatud maamaksuteated, maatükkide andmed, 
maamaksu tasumise tähtaja(d) ja summa(d).Maamaks tasutakse 
Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Rekvisiidid maksude tasumiseks. 

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksu-
maksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete 
täpsustamiseks Räpina Vallavalitsusse. 

Kontaktisik planeeringute ja maakorralduse spetsialist Miia Ka-
searu telefon 7999510 või 5063276, e-post miia@rapina.ee.

peipsiMaa sÜndMused Märtsis
03.03  Tammispää Kalapidu, Tammispääl  www.pakmty.ee
03.03  Kalapüügivõistlus “Kasepää kala”, Kasepääl  
 www.facebook.com/events/314329915639491/
03.03  Kalaküla Peipsi järvel, Kasepääl  
 www.facebook.com/maitseelamuse
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Seoses koera aasta saabumise ja sõbranädalaga kutsusid 
algklasside õpilased ja õpetajad ning õpilasesindus kõiki toetama 
Võru Koduta Loomade Varjupaika. Õpetajad toetasid varjupai-
ka rahaliselt. Materiaalset abi toodi väga palju, 12. klassi poisid 
aitasid kõik bussi toimetada ja 13. veebruaril asuski buss Võru 
poole teele. Huvijuhiga käisid  kaasas toetust üle andmas Mihkel 
Toomas Heering, Vesse Ranno Veskimeister ja Jaanika Piho.

Aitäh kõigile õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele, kes 
toetusaktsiooniga kaasa tulid!

Võru Koduta Loomade Varjupaigale kogutud abi.
Foto erakogust

14. veebruaril toimus koolis õpilasesinduse eestvedami-
sel sõbrapäeva loterii, mida toetasid paljud ettevõtted, lapseva-
nemad ja õpetajad. Saadud tulu läks 15. maakondliku sõbrapäeva 
üllatusteks, milleks oli tulešõu ja ilutulestik. Loterii on õpilaste 
hulgas väga populaarne, sest erinevad asutused ja ettevõtjad 
oli välja pannud ligi nelikümmend kinkekaarti. Õpetajad toetavad 
loteriid alati suurte mänguasjadega. Samuti oli võimalus saata 
parimatele sõpradele kirju ja kingitusi.

Enne suurt pidu jõudsid õpilasesinduse liikmed veel kokku 
saada Puhja Kooli õpilasesindusega, et jagada oma kogemusi 
maakondliku sõbrapäeva läbiviimisest ning teha plaane tuleva-
seks koostööks. 

15. veebruaril kutsus õpilasesindus algklasside õpilasi 
aulasse tantsuvahetundidele „Suured ja väikesed sõbrad koos“. 
Kuna  algatus osutus väga rahvarohkeks ja meeleolukaks, siis 
otsustati seda tihedamini teha.

sõbraga tantsima. 

sõbranädal räpina Ühisgümnaasiumis  
oli sündmusterohke

16. veebruaril toimus 15. maakondlik sõbrapäev, millest 
seekord võtsid osa sõbrad Põlva-, Tartu- ja Võrumaalt. Kindlasti 
oli külalisi kaugemaltki. 

Traditsiooniliselt tänati Räpina ÜG õpilasesinduse presidenti 
ja asepresidenti tehtud töö eest ja õnnitleti uut presidenti ning 
asepresidenti.

Seejärel esinesid Petseri 3. Keskkooli tantsijad, kellega 
Räpina ÜG-l täitus 17 sõprusaastat. Seejärel oli õpilastele ülla-
tuseks tellitud fotoboks, kus sai end koos sõpradega jäädvusta-
da. Järgmises esinemisblokis esinesid Räpina ÜG õpilased ja  
JJ-Street tantsijad.

Ansamblile Traffic kaasa elamas.
Fotod: Andrus Karpson

Ja varsti oligi aeg lavale tulla ansamblil Traffic.
Õhtu lõppes üllatusega, milleks oli tuleteater Zerkala tantsija 

ja ilutulestik.

Marika Ääremaa,
Räpina ÜG huvijuht

Täname Maakondliku sõbrapäeva toetajaid: 
ilusalong bonare, Puuriida Pubi, sa Räpina 
Kultuurkapital, Provintsi Kohvik, Chillin Kiirtoit, 
Räpina Keraamika, saulerman, andtriine ilutuba, 
Mariine, Räpina Paberivabrik, ÕF abridor, Räpina 
Raamatupood Kadi Traagel, Maisonette, Kristi 
Lillemäe, Värska sanatoorium ja Veekeskus, 
Escapetartu, FIE Margarita Võsokovskaja,  
Põlva Tarbijate Ühistu, Varola, Edu bowling,  
MF Kristallselge, ÕF skin Kaif

Mittetulundusühingu elsa estonia 
loengud räpina Ühisgümnaasiumis

Jaanuarikuus esinesid Räpina Ühisgümnaasiumi 9. klasside 
ja 12. klassi ühiskonnaõpetuse tundides viis ELSA Estonia lektorit. 
15.01 rääkisid Kristo Pullerits ja Marleen Abel teemal „Riigiõigus“.

22.jaanuaril avasid Taavi Hein ja Liisa-Maria Puur teemat „Le-
pinguõigus“. 19.jaanuaril esines Triin Jaansalu loengutega teemal 
„Tarbijakaitse“. Loengusarja vahendaja oli õpetaja Tarmo Tammes, 
loenguid koordineeris õpetaja Tiiu Viljalo.

Mittetulundusühing ELSA Estonia on rahvusvahelise õigusteadu-
se üliõpilasorganisatsioonide võrgustiku “The European Law Students’ 
Association“ (ELSA) Eesti haru. Programmi ELSA4Schools’i eesmärk 
on parandada keskkooliõpilaste õigusteadlikkust. Interaktiivsete 
loengutega harivad tulevased juristid õpilasi elulistel teemadel. Kee-
rulisena tunduvatele õiguslikele küsimustele püütakse anda lihtsad 
vastused. Samuti tehakse teemapõhiseid ülevaateid inimese võima-
lustest, vabadustest, õigustest ning kohustustest Eesti Vabariigis.

Tiiu Viljalo 

ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor
10. veebruaril toimus Põlvas ajaloo olümpiaadi maakonnavoor. 

Tänavuse olümpiaadi võistlusteemad olid seotud eelseisva Eesti Va-
bariigi 100. aastapäevaga ja eelmise aasta tähtsündmustega milleks 
olid 500 aasta möödumine reformatsioonist ning 100 aasta möödu-
mine Esimese maailmasõja lõppemisest. Räpina Ühisgümnaasiumi 
õpilastest saavutasid olümpiaadil maakonna tasandil esikoha Egert 
Punnisk ja Merilyn Idion, teise koha Märten Kala ja teist-kolmandat 
kohta jäi konkurendiga jagama Angelo Raoul Lombardo. Õpilasi 
juhendasid õpetajad Tiiu Viljalo ja Tarmo Tammes.

Tarmo Tammes

inglise keele olümpiaad
5. veebruaril toimus 10.–12. klassi õpilaste inglise keele olüm-

piaad. Meie koolist saavutasid auhinnalisi kohti järgmised õpilased: 
Brittany Tuul I koht, Märten Liiske II–III koht.

Maie Oper

Matemaatikaolümpiaad
7. veebruaril toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor.
Meie koolist saavutasid auhinnalised kohad järgmised õpilased: 

Kaarel Volk I koht, Triin Nelk I–II koht, Kevin Paul Talviste II–III koht, 
Andres Palusalu III koht.

Kätlin Neimann

 emakeeleolümpiaad
26. jaanuaril toimus piirkondlik emakeeleolümpiaad.
Meie koolist saavutasid auhinnalised kohad järgmised õpilased: 

Erle-Mai Pabusk II koht, Aleksandra Kukk II koht, Rasmus Freirich II 
koht, Triinuliis Sillakivi II koht.

Maie Oper

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor
3. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor.
Meie koolist saavutasid auhinnalised kohad järgmised õpilased: 

Märten Kala II koht, Bianca Tuul III koht, Brittany Tuul III koht.

Karin Tuul

keemiaolümpiaad
Laupäeval, 27. jaanuaril toimus koolinoorte 65. keemiaolümpiaadi 

piirkonnavoor. Meie koolist saavutasid auhinnalised kohad järgmised 
õpilased: Märten Kala I koht, Reno Kokmann III koht, Andres Palusalu 
I koht. Tublilt esinesid ka Oliver Kruusamägi, Harri Mähar, Angelo 
Raoul Lombardo ja Rasmus Freirich.

Kersti Sammelselg

9. klassi inglise keele  
maakondlik olümpiaad

19. jaanuaril toimus inglise keele maakondlik olümpiaad 9. klas-
sile. Reno Kokmann saavutas I–II koha.

Marina Soidla

Füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor
20. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor.
Meie koolist saavutasid auhinnalised kohad järgmised õpilased: 

Oskar Johannes Laht I koht, Kevin Paul Talviste II koht. Mart Lume 
oli parim gümnaasiumiastmes.

Maie Oper

robootikavõistlus First lego league
21. jaanuaril osales meie kooli IT-ringi meeskond robootikavõist-

lusel FIRST LEGO League Lõuna-Eesti poolfinaalis Tartu AHHAA 
keskuses.

Meeskond Räpina saavutas robotimängus I koha (poolfinaalis 34 
võistkonda). Robotimängus tuli ise robot konstrueerida ja program-
meerida ning selle robotiga erinevaid ülesandeid aja peale sooritada.

 Rahvusvaheline võistlus FIRST LEGO League sisaldab mees-
kondade erinevate osaoskuste (meeskonnatöö, uurimuslik töö, 
projekti ja innovaatilise lahenduse esitlemine, roboti disaini ja mängu-
strateegia tutvustamine, robotimäng) hindamist.

Võistluste teema oli sellel aastal „Hüdrodünaamika“ ja võistluseks 
valmistuti kolm kuud. Võistkonda kuulusid Kaarel Volk, Harri Mähar, 
Aleksei Andrejev, Rasmus Rumask, Uku Johannes Kiik, Angelo Raoul 
Lombardo ja Tanel Kaimre.

Eve Sibul

Räpina Aianduskool kuulutas alanud aasta alguses juba 
viiendat korda välja sõbrapäeva taimekasvatusprojekti. Juube-
lihõngulise projekti nimeks on „Kurgisõbrad“. Osalema oodati 
taaskord haridusasutuste suuremaid ja väiksemaid õpilasgruppe 
ja lasteaiarühmi. 

Projektil on 2018. aastal suisa kaks peategelast - harilik kurk 
(Cucumis sativus) ’Dolomit’ F1 ja mehhiko pisikurk (Melothria 
scabra). Start seemnest taimede võidukasvatamiseks anti 19. 
veebruaril, mis kestab aprilli lõpuni, mil esimesed viljad on val-
minud ja kasvatajad maitse suhu saanud. 

Lisaks taimede kasvatamisele ootab osalejaid ees mitmeid 
huvitavaid ja loovust arendavaid konkursse ja võistlusi. Samuti 
saab teada, milline taim on osalejatele tuttav harilik kurk tegelikult 
ja mis „imeloom“ on mehhiko pisikurk, kelle ametlik nimi on hoo-
piski kare pisimelon ja keda hellitavalt kutsutakse ka hiirmeloniks. 
Veel uuritakse, kes on kurgi sõbrad ja vaenlased, kuidas taimi 
väetada ja toestada. Tähelepanu pööratakse loodussõbralikku-
sele, taaskasutusele, säästlikkusele, sõprusele ja tolerantsusele. 
Saame ju tuttavaks ikkagi ühe mehhiklasega!  

Igal nädalal ootab osalejaid ees nädala nipp. Samuti toimub 
juba traditsiooniks saanud iganädalaste küsimustega viktoriin. 
Projekti käigus jagavad õpetusi ja pakuvad tuge aianduskooli 
õpilased ja õpetajad. Projekti lõppedes saavad ägedamad kon-
kursitööd ja aktiivsemad osalejad tunnustatud ja autasustatud!

Planeeritud 500 gruppi täitus väga kiiresti – viie päevaga. Nii 
suurt huvi pole varem olnud. Registreeruda jõudis 516 gruppi üle 
kogu Eesti. Kokku on väikseid ja suuri osalejaid koos juhenda-
jatega ligi 10 000. 

Põlvamaalt on osalejate hulgas 14 asutust umbes 500 
osalejaga. Esindatud on Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, 
Kanepi Lasteaed, Krootuse Lasteaed, Ahja Lasteaed Illikuku, 
MA Põlgaste lastehoid, Mikitamäe Kooli Lasteaed, Põlgaste 

Lasteaed, Põlva Kool, Põlva Lasteaed Lepatriinu, Põlva Laste-
aed Pihlapuu, Räpina Ühisgümnaasium, Tilsi Perekodu, Veriora 
Lasteaed Õnneseen ja Viluste Põhikool. 

Projekti „Kurgisõbrad“ kulgemise ja tegevustega on kõigil 
huvilistel võimalik tutvuda projekti kodulehel http://projekt.aian-
duskool.ee/kurgisobrad/

Aianduskool saatis töökomplektid kõikidele osalejatele 
postiga 19. veebruariks, et kõik saaksid õigel ajal kurgikasvatu-
sega algust teha. Projekti moto on: KURK - Koos Uuendustega 
Rikastame Keskkonda!

Räpina Aianduskool soovib kõikidele väikestele ja suurtele 
sõpradele meelekindlust ja lusti kurgitaimede kooskasvatamisel 
ning teistes projektitegevustes osalemisel!

Projekti läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Katrin Uurman, 
Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog, 

projekti „Kurgisõbrad“ eestvedaja

räpina aianduskooli „kurgisõbrad“
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Õpime meeli ja meelega, õpime keeli ja keelega…

Kevadel 2017 asusime Gulbene lasteaia „Auseklitis“ koordi-
neerimisel tegema Erasmus+ K2 Strateegilise haridusasutuste 
koostööprojekti „The essence of Sense“, et saada kogemusi õp-
petööks rahvusvahelisel tasandil. Projekti eesmärk on täiendada 
õpetajate keeleoskust ning jagada innovaatilisi ja kaasaaegseid 
praktilisi õpikogemusi, mida rakendatakse lasteaia igapäevatöös 
laste erinevate meelte arendamiseks. 

Käesoleval õppeaastal on saanud projekt hoo sisse ja 23–25. 
jaanuaril toimus Lätis esimene kohtumine partnerriikide vahel. 
Osalevate riikidena kohtusid Läti, Rumeenia, Hispaania ja Eesti –  
Räpina Lasteaia Vikerkaar õpetajad. Kolm õppepäeva olid väga 
praktilised, intensiivsed, informatiivsed ning võimaldasid tutvuda 
erinevate metoodikate ja tööga Gulbene linna kahes erinevas 
lasteaias.

Esimesel päeval tutvusime meeskonnaliikmetega ja tegime 
lühitutvustused oma lasteaedade kohta. Tajusime, et iga lasteaed 
võib olla väga omanäoline ja eriline, aga väärtused ja prioriteedid 
on siiski üsna sarnased. Üheskoos arutlesime projekti sisu ja 
eesmärkide üle ning selleks, et oktoobris projekti lõppedes saaks 
töö kenasti kokku võtta, panime kirja endi ootused kogu perioodile. 

Gulbene 3. Lasteaed tegi põhjaliku ettekande oma lasteaia 
ja nende majas tehtavate projektide kohta. Päeva teises osas 
töötasime erinevate terade ja seemnetega.  Kõigepealt kompi-
sime ja tunnetasime meeltega ning lõpuks valmis endale kõige 
meeldivamatest teradest värvikirev õppematerjal. Ülimalt lihtne ja 
hea tegevus matemaatiliste mõistete õpetamiseks. Juhendajate 
sõnul pidi see praktiline osa olema väga emotsionaalne – kedagi 
paneb nutma ja kedagi naerma. Uskumatu – nägimegi õnne- 
pisaraid ja naersime laginal.

Läti kolleegide parimad praktikad
Teine päev kulus tervenisti praktilistele tegevustele. Läti kol-

leegid tutvustasid oma lasteaia parimaid praktikaid. Meie jaoks 
uus ja põnev oli liivateraapia - töötamine värvilise liivaga ja hot 
sand box (kuuma liiva kast). Liiv on üks võimas vahend – liimi, 
vormi, puhu, tunneta jne. Tegutsemine kuuma liiva kastis on me-
toodika, mis tugineb kindlatele reeglitele. Mõnusal 39 kraadisel 
liival on nii suur mõjuvõim, et lapsed, kellega muidu on raske 
tegutseda või isegi jutule saada, suudavad seal keskenduda ja 
spetsialistil on võimalik temaga koostööd teha.

Teine selle lasteaia eripära on töö taimedega ja naturaalsete 
materjalidega. Valmistasime kärjelehest küünlaid. Veel on kogutud 
töötamiseks hulgaliselt erinevaid kuivatatud taimi - roos, rukkilill, 
angervaks, saialill, porgand. Erinevate taimede kokku miksimisel 
valmistas iga osalejale endale lõhnakotikese.

Pärast lõunasööki käisime väikesel ringkäigul rühmades. 
Kuivõrd selle lasteaia märksõna on töötamine meeltega, siis 

Esimene projektikohtumine Gulbenes.          Foto erakogust

väljendus see ka tõepoolest igas rühmas. Kõikjal olid saada-
val lastele erinevad looduslikud materjalid, mis võimaldavad 
arendada loovust ja erinevaid meeli. Lisaks oli näha mitmetes 
rühmades, et armastatakse süüa idusid – hernes, redis, läät-
sed. Meilegi pakuti isetehtud leiba ja maitseelamuseks juurde 
idusid. Viimasel päeval algas kohtumine Gulbene noortekeskuse 
maja tutvumisega, seejärel, niikaua kuni toimus koordinaatorite 
kohtumine, käisid õpetajad Gulbene ajaloo ja kunstimuuseumis. 
Tutvuti Gulbenest pärit maalikunstnike loominguga. Nostalgiat 
tekitasid ajaloomuuseumis olevad erinevad eksponaadid meie 
enda lapsepõlvest.

Pärast lõunat tervitas meid sooja vastuvõtuga Gulbene 1. 
Lasteaed. Direktor tegi meile ringkäigu õuealal, mis oli väga 
lastepärane, sisaldas lihtsaid ja mõnusaid puidust atraktsioone. 
Seejärel tervitasid meid lapsed oma õpitud rahvuslike tantsude 
ja lauludega. Lasteaed on liitunud rahvusvahelise programmiga 
„Eco-school“, mis tekitas suurt äratundmisrõõmu Rumeenia 
kolleegides. 

Kolmas päev lõppes väikese ekskursiooniga Stameriena lossi 
ja seal lähedal asuvasse kirikusse, mis on populaarne üle terve 
Läti. Õhtu lõppes piduliku õhtusöögiga, kus saime sertifikaadid, 
et oleme läbinud I õppeprogrammi. Kolm päeva möödusid kui 
linnutiivul ja samas valdas tunne, et oleme koos olnud tervelt 
kaks nädalat. Nüüd on oodata taaskohtumise rõõmu märtsikuises 
Rumeenias, et tutvuda järgmiste parimate praktikatega.

Jana Freirich, Margit Kasvand ja  

Kätlin Kaljas,
Räpina Lasteaed Vikerkaar

särasilmselt uude aastasse!
Uus aasta algas lasteaias töiselt maja arendustööga. Head 

soovid uueks aastaks vahetatud, kogunesid töötajad saali, kus 
üheskoos mõtteid ning ideid vahetades leiti  väärtused, mis ise-
loomustavad meie maja kõige paremini. Koos arutledes pandi 
kirja meie igapäevatöö positiivsed ning tugevad küljed ja ka need 
küsimused, mida võiks muuta või parendada. 

Jaanuari esimesel nädalal korjasid lapsed oma lasteaia 
õueala kaunistanud jõulukuuskedelt ehted, tantsisid ümber puude 
ning saatsid need  heade soovidega ära. 

Traditsiooniliselt kutsus 4. klasside näitering koos juhendaja-
tega lasteaialapsi koolimajja vaatama näidendit “Tühjade susside 
saladus“.  Suure põnevusega jälgisid lapsed tublide näitlejate 
etteastet, mis oli humoorikas ja kaasahaarav. 

Jaanuarikuu on ka meie lasteaia sünnipäevakuu. Sel aastal 
sai meie maja 33 -aastaseks. Muumide rühm valmistas makaro-
nisalatit ning lapsevanemad tõid rühmale kingitusi. Lepatriinude 
rühm tegi pidupäevaks küpsisetorti, meisterdas kingitusi ja laulis 
üheskoos sünnipäevalaule.

Tähistasime lasteaia „kodus“ lemmiklooma nädalat. Lapsed 
said nädala jooksul palju uusi teadmisi vaadates raamatuid,  
kuulates jutte ja jutustades ise oma lemmikutest. Sipsikute rüh-
ma Karl-Markkus tõi lasteaeda kaasa küülik Lotte, kellega said 
kõik lasteaialapsed tutvuda. Ühel õhtupoolikul käis Mõmmide 
rühma lapsevanem koos oma koer Sädega lasteaias. Lapsed 
nägid, mida õpetatud koer oskab teha ning said vastused oma 
küsimustele koera kasvatamise kohta.

Talvekuu viimasel päeval seadis kogu lasteaiapere sammud 
talvisesse metsa. Teed juhatasid kaks toredat jänest ning metsa 
jõudes suutsime oma kõva häälega üles äratada ka karu. Unine 
karu selgitas lastele, kuidas metsas käituda ning õpetas jänes-
tele ja lastele, kuidas metsas lõket teha. Nii kaua, kui karu koos 
jänestega hoolikalt lõket valvas, läksid lapsed koos õpetajatega 
otsima-vaatama, keda veel metsas kohata võib. Kahjuks seekord  
teisi loomi ei kohatud, küll aga märgati kitse, orava ja jänese jälgi, 
mis said ka kõik jäädvustatud. Lapsed nautisid mõnusat talveilma 
metsas ning üheskoos grilliti ka viinereid lõkke kohal. Oi küll need 
maitsesid hästi! Väsinute, rõõmsate ja punapõsksetena naaseti 
tagasi  lasteaeda.

Jaanika Rämson ja Gerli Liiva,
Sipsikute rühma õpetajad

Matkasellid jälgi otsimas.                                 Foto erakogustVeebruari algul otsustasin tutvust teha meie valla uute 
maanurkadega. Nii seadsingi 9. veebruari õhtul sammud varem 
Tartu maakonnas asunud Aravu küla poole.  Rahvamajas võtsid 
külastajaid vastu lõbus kloun Ummi ja särasilmne Aravu Rahva-
maja juhataja Tea Tenson. 

Maja on suhteliselt jahe. Seevastu on ahjud kuumaks köetud 
ja nende läheduses on päris hea olla. Rahva kogunedes muutub 
ka saal soojemaks. Seni kuni kloun mudilasi lõbustab, ajan Tea 
Tensoniga juttu. Selgub, et Tea on töötanud Aravu Rahvamajas 
1984. aastast alates. Vahepeal oli kolme lapsega lapsepuhkusel. 
Rahvamaja käekäigust rääkides ütles Tea: “Headel aegadel on 
majas töötanud ka kunstiline juht. Kui ajad läksid raskemaks, 
kaotati kunstilise juhi koht ära. Praeguse ajaga võrreldes olid 
algusaastad ikka tunduvalt raskemad. Majas ei olnud vett ega 
kanalisatsiooni. Vett saime naabrinaise kaevust. Nii joogiks kui ka 
põrandapesuks. Aga inimesed olid kuidagi aktiivsemad ja rohkem 
tegutseda tahtjamad.” 

Rõõmsameelne Tea leiab, et ka praegu on inimesed toredad, 
kes seal käivad. “Ootan, et nooremat põlvkonda tuleks rohkem 
peale. Päris tegu on, et näiteringi jaoks mängijad kokku saaks. 
Naistega pole  probleemi, aga selliseid tegusaid mehi napib. 
Juhtub sedagi, et naised mängivad meeste osi. Saame hakkama!”

Suundume soojade ahjude vahelt tagaruumi kohvi jooma, 
kus üllatusena võtab meid vastu muljetavaldav mõmmide kol-
lektsioon. Selle saamisloost räägib Tea: “Kasutatud riiete müüja 
jättis kunagi rahvamajja mõned mänguasjad, et oleks lastele 
midagi mängimiseks anda, kui nad emmede või vanaemadega 

külaskäik aravu rahavajja

kaasa tulevad. Kuna need juhtusid just karud olema, hakkas ta 
neid juba teadlikult siia tooma. Nii neid kogunes. Ja nüüd toovad 
mulle karusid mu enda sugulased ja tuttavad. Ma ei saa öelda, et 
ma oleksin kunagi mingi mõmmide fänn olnud, kuid nüüd on nad 
küll mulle kõik armsaks saanud ja mis seal salata, eks ma ise ka 
ikka ostan mõne juurde, kui kasutatud asjade poest mõni silma 
jääb. Hetkel täpset mõmmide arvu ei tea, aga kohe-kohe peaks 
400 täis saama. Siit üleskutse - kõigil, kellel on mõmmisid, millega 
enam ei mängita, võtan rõõmuga vastu!” Tea enda lemmikhobi 
on aga kaltsuvaipade kudumine.

Õhtu kulgedes klouni ja laste mängude saatel jõuame rääkida 
ka majast endast. Rahvamaja on talviti külm. Viimane remont tehti 
Tea sõnul 1995. aastal. “Minu andmetel on maja ehitatud 1905. 
aastal talumajaks. Rahvamajana hakkas see tööle 1953. aastal. 
Lava ja lavatagused nn näitlejate ruumid on juurde ehitatud.” 

2011. aastal sai Tartumaa Arendusseltsi toetusel Leader prog-
rammiga valmis põhiprojekt kogu rahvamaja renoveerimiseks. 
Praeguseks on maja saanud uue katuse ja uued uksed-aknad 
PRIA totusel. “Mõte oli renoveerida järk-järgult ja järgmine etapp 
oli välisvoodri vahetus ning soojustamine, kuid paraku ei jätkunud 
meile raha. Loodan väga, et valla abiga saab pooleli jäänud kohalt 
edasi minna,” avaldab Tea lootust.

Vaike Tammes
Fotod: Andrus Karpson 

Mõmmisid on rahvamaja kollektsioonis umbes nelisada.

Kloun Ummi tegi lastega koos voltimist-kleepimist.

nupukad õpilased  
kohtusid räpinas

1.veebruaril toimus Räpina ühisgümnaasiumis matemaati-
kavõistluse Nuputa Põlvamaa piirkonnavoor. Läbi tuisu oli Räpi-
nasse võistlema tulnud 78 Põlvamaa nutikat õpilast 4.-7.klassini 
ning nende tublid õpetajad. Koolidest olid esindatud lisaks meie 
koolile Kanepi gümnaasium, Krootuse põhikool, Põlva kool, Vast-
se -Kuuste kool, Viluste põhikool. Võistlusel osales esmakordselt 
Mehikoorma põhikool, mis pärast haldusreformi Räpina valda 
kuulub. Ühe õpilase haigestumise tõttu tuli neil vapralt võistelda 
kolmekesi neljaliikmeliste võistkondade vastu.

Õpilased võistlesid omavahel parima peastarvutaja väl-
jaselgitamises ning kolme- ja neljaliikmeliste võistkondadena 
nuputamisülesannete lahendamises. 

Parim peastarvutaja meie koolist oli Karoliis Rohtla, kes 
saavutas 27 osaleja seas 5.-6. koha.

4.klasside arvestuses saavutas Räpina I võistkond III koha, 
võistkonda kuulusid Cordelia Liiv, Karoliis Rohtla, Georg nei-
mann. Õpilaste juhendaja on Marika Aruküla

Teine meie kooli 4. klassi võistkond jäi vaid 1,5 punktiga nende 
selja taha 4.kohale, võistkonda kuulusid Meryl Talv, Ander Konsap 
ja Jaan Junson. Õpilaste juhendaja on Anneli Huuse.

5.-6.klassi arvestuses saavutas  Räpina II võistkond neljanda 
koha, kaotus kolmandale kohale oli imeväike 0,5 punkti. Võist-
konnas võistlesid: Alisa Burdina, Romio Tikka, Ele-Mai Pabusk 
ja Erolyn Palu. Õpilasi juhendasid Anne-Liis Rämson ja Külliki 
Arjokesse.

7. klasside arvestuses saavutas Räpina II võitkond II koha, 
võistkonda kuulusid Kerttu Galka, Karina Kolosova ja alek-
sandra Kukk.  Teine seitsmenda klassi võistkond jäi napi 1-punk-
tise vahega samuti neljandale kohale, võistkonnas võistlesid 
Melystiin Hüsson, Karoliina Raudberg ja Dimitri Krot. Õpilaste 
juhendaja on Kätlin Neimann. 

Nuputamist, arutlemist, vaidlemist ja õhinat jagus kaheks 
kiireks tunniks.

Iga võistlusel osalenud õpilane ja nendega kaasas olnud 
õpetaja sai mälestuseks Räpina sümboolikaga armsa meene.

Suur tänu Räpina Vallavalitsusele ilusate meenete eest!

Kätlin Neimann
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Üle kogu Eestimaa on käsitöötegijad otsustanud midagi 
valmistada Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks. Ka Räpina Vaba-
hariduse Ühenduse Räpina Rahvakooli vanaemade õpiring “Lõi-
melõng” tuli eelmise aasta sügisel kokku ja otsustas oma õpiringis 
“Lõimelõng” teha Eesti 100 raames ühe ilusa kingituse Eestile. 

Algul olid mõned mõtted, kuid teoks sai see üks mõte selle 
aasta alguses. Kuna olen käesoleva artikli kirjutaja ja käin juhen-
damas ka Linte ja Ahja käsitöönaisi, siis ka nemad otsustasid teha 
kingituse EV 100 sünnipäevaks. Ahja Kullaketrajad  otsustasid 
valmistada 100 lumehelvest ja Linte Käsitööerakond 100 inglit. 
Neid saab vaatama minna veebruari lõpuni. 

Räpina vanaemad “Lõimelõng” aktiivsemad liikmed otsustasid 
hakkata heelgeldama oma valitud mustrite ainetel ruudukujulisi 
motiive, mille ruudud said 8x8 cm suurused ja kokkuõmmelduna 
saaks 10 x10 ruutu. 

Nendest motiividest otsustati kujundada laudlina, mida võib 
ka vaheldusena kasutada seina kaunistusena. 

Üheksa aktiivsemat vanaema heegeldas igaüks oma valitud 
mõtte järgi motiivid valmis. Kui ruudud valmis said,  tuli nendele 
sajale heegeldatud ruudule leida oma asukoht tervikus. Koos 
kõigi tegijatega valiti igale ruudule õige ja sobiv asukoht. Meiega 
liitus selle töö juures ka Loomemajast vanaema Eva Sala, tema 
kui käsitöötegija ja kuduja panigi need ruudud lõplikult paika.  

Nüüd tuli minul kui ringijuhendajal kõik need ruudud kodus 
kokku heegeldada, otsad peita ja ümber kõikide ruutude linaääris 
teha. Nüüd on see valmis saanud. 

Vanaemadega koos leiti ka laudlinale vääriline koht – vana-
emade õpiringi töötuppa keset suurt lauda. See lina tuletab kõigile 
tegijatele ja ka teistele sisseastujatele meelde, et meie Eesti sai 
100-aastaseks ning on laual vähemalt aasta lõpuni. Kindlasti 
saab seda lina vaatama tulla meie näitusele, mille paneme üles 
Sillapää lossi Räpina Hea Kodu päevadel 26.mail 2018. 

Edaspidi ehib laudlina Vanaemade õpiringi “Lõimelõng” 
tööruumi seina.  

Vanaemade õpiring “Lõimelõng” töö jätkub Räpina Hea kodu 
päevadeni. Iga  nädala teisipäeval kella 13–15 tullakse kokku ja 
jätkatakse erinevate käsitööde tegemist, mida kasutatakse  Hea 
kodu päevade raames käsitöönäituse ülespanemiseks. Kuni Hea 
kodu päevadeni on võimalik uutel vanaemadel, kes soovivad 
ka midagi omalt poolt teha Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks, 

eesti 100 – vanaemade õpiring  
lõimelõng tegi kingituse

liituda meie tegemistega. Näitust saab näha laiem avalikkus ja 
näituse külastaja.  

Loodame, et ka Linte käsitöönaised ja kogu ülejäänud uue 
Räpina valla käsitöötegijad ühinevad meie näitusega ja nii saa-
me suurema terviklikku ülevaate  Räpina valla käsitöötegijate 
tegemistest. 

Need, kes soovivad meie vanaemade tegemistega liituda, 
palun tulge teisipäeviti nendel kellaaegadel Räpina Rahvakooli. 
Käsitöötegijad, praegu on õige aeg mõelda ja tegutseda , et tulla 
oma tehtud käsitöödega sellele näitusele. Miks ka mitte oma  
tehtud käsitööd müüma ja mitmekesistama käsitöö müüki sellel 
päeval. Kui ise ei julge olla müügileti taga, saame seda teha 
üheskoos ühe müügileti taga kõik käsitöötegijad koos. 

Palju õnne Teile kõigile Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks!  

 Malle Avarmaa, 
Vanaemade õpiring “Lõimelõng”  

juhendaja 

Zerna Saamo oli nõudlik ja metsa väga hoidev Meeksi mets-
konna metsavaht. Noori raiesmikke hoidis nagu oma koduaeda. 
Kui karjast mõni lehm sinna läks, oli kuri karjas. “Kui ma veel 
näen, et sama pere lehm on veel kord raiesmikul, keelan kohe 
metsas karjatamise ära!” tavatses ta öelda. Seega, oli hirm nahas, 
ei julgenud enam metsasihil magama jääda. 

Saamo nõudis metsatöölistelt täpsust, puuriidad olgu kõik 
täpses mõõdus ja oksad enne suurt sula põletatud. Kõige hullem 
oli ju toore haava okstega, kui lasid oksad ära külmuda, tulid ju 
suured jääpurikad külge, proovi siis põletada. Põlema said hao-
hunniku siis, kui kodust tõid peeneks raiutud tõrvast. Tükkis ka 
siis jääma tulepesaid, mis hiljem tuli uuesti põletada.

 Metsatöölistele ütles Saamo alati: “Kui metsas olete, ajage 
lorri aga ärge valitsust puutuge! Muidu paistab ka teil 25 pluss 5, 
mida Stalin oli nõus lahkesti andma. Te arvate, et olete metsas, 
keegi teid ei kuule, aga ka  metsal on  kõrvad!”

Metsavaht Saamo töötas kõrge eani, mõne aja pärast hai-
gestus raskelt ja suri. Ega niisama matta ei saa, tuli viia Tartusse 
lahkamisele. Metsatöölised otsustasid, et August, minu isa,  
läheb. Talv oli täies jõus, Saamo mässiti tekkide sisse, heinad  
pandi hobuse jaoks kaasa. Ega päevaga linna saanud, poole 
maa peal tuli ööbida. Ka linnaski ei saanud kohe lahkamisele, 
tuli paar päeva oodata. 

Kui asjad aetud, alustas August tagasisõitu. Aga lund tuli aina 
juurde ja juurde. Jälle poole tee peal puhatud, hobune söödetud, 
joodetud, teed käänulised ja lumised, ei märka kus kraav, kus 
tee. Lund muudkui tuiskab ja tuiskab, kohati nii tihe tuisk, et silm 
ei seleta midagi. Ka hobune ei saanud aru, kus tee, kus kraav. 
Ühekorraga leidis isa end kraavist ja mis kõige hullem, külmunud 
Saamo, umbes 120 kilo, nagu jäme palk, tal seljas. Ja isa mõtles, 
kas siis siin on minu elupäevad loetud! Selle matsuga lõi ka hinge 
kinni, hirmust värisedes, lõõtsutas natuke ja  ennast kogudes, tegi 
suure pingutuse ning Saamo kadus seljast. Isa mõtles, pean  üksi 
hakkama saama, torm aina tugevneb, olen ju taludest kaugel ja  
abi pole loota. Vaatas ja mõtles: “Saamot ma niimoodi vankrisse 
ei saa, kui ma hobust lahti ei võta.” Võttis hobuse lahti ja köitis 
vankri külge, et hobune  tormiga plehku ei paneks. “Panen aisad 
kaldu reele ja rullin Saamo peale.” Ta oli kõva nagu pulk ning  teda 
oli võimalik veeretada. Viimast jõudu kokku võttes veeretaski ta 
Saamo reele. Ja regi vajus prauhti lumme! Siis aisad tagasi ja 
hobu ette. Raskelt südamest ohates, et asi sai aetud ja ainus 
siht oli jõuda  enda eluga ja surnud Saamoga koju. Hilja õhtul 
saabus isa koju, Saamo juba metskonda viidud ja hobugi soojas 
tallis. Kodus rääkis isa oma raskest õnnetusest, mis lõppes  tema 
jaoks õnnelikult. 

Kalju-Johannes Kullerkupp

  ka surnuga  
võib surma saada

kingitus räpina vallale  
eesti vabariigi 100. aastapäeva puhul

14. veebruari Räpina Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomis-
joni koosolekul andis Maie Vaino Räpina vallale üle oma kingituse 
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul.

Kaunis kingitus on proua Vaino enda tehtud pildialbum, kus 
kajastuvad nii Räpina valla läbi aastate olulisemad sündmused 
kui võluvad argielu stseenid.

Maie Vaino kingitud pildialbumit on kõigil huvilistel või-
malik uudistada Räpina haldushoone ii korrusel (Kooli 1, 
Räpina) esmaspäevast reedeni kell 8–16.30.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Mu Eesti, mis sust nii saab
usu ja ilmainimestest ka
usuta inimestesse
me kõrval, alamal ja ülemal,
sest ei julge me enam öelda
Looja, Jumal, kaitse meid, anna tarkust
neid me hümni palvesõnu
ah pole hullu ütlevad mõned
varsti pole enam hümne vajagi.

Taavet Udso
19.01.2013

Ma mäletan!
Kui vanaema rääkis pikalt, 
kui Eestit valitsesid rikkad.
Tööd tegid moonakate rodu, 
ja popsid – kel polnud õiget kodu.
Ka taludes olid tihti tühjad leivaastjad, 
jalavarjudeks vaid pastlad.
Ei oma põllult vilja saada võis, 
kui saidki, selle võttis sakste mõis. 
Kõik muutus siis, kui Päts sai valitsejaks, 
just temast saigi Eesti rahva kosutaja.
Lõi Eestimaale asundustalud, 
see oli tugev vundamendi alus. 
Maa täitus rahvaga, kes ise juhtis, 
oma taludes edukalt edasi rühkis.
Kuid õitsvat Eestit polnud kauaks, 
suur Vene riik muutis Eesti hauaks.
Suurmajandid loodi rahva varast, 
rõõmuhõiked äraandjate kärast.
Ei osand majandada võõra vara juht, 
jäi varast nälgiva majandi tuhk. 
Suurmajandid läksidki rappa, 
töörahvas suundus linnadesse leivasappa.
Ei tulnud kuskilt kommunismi, 
vaid igal sammul nähti egoismi.
Kuid siiski sai nüüd Eesti vabaks,
Ta algusest ju täitub sada.
Nüüd kaupa täis kõik poeletid, 
ka väljamaaga ühendatud ketid.
On vanuritel kindlustatud pens, 
kel väljatöötatud on iga sent.
Nüüd olge rahul – ilus elu meil! 
kui valitsejad käiks ka õigel teel.
Ei kiskleks nad seal riigikogus, 
ei unustaks töörahvast sootuks!

Sinaida Türkson
1.02.2018 Räpinas

Olen sündinud Eesti ajal
olen käinud ka ise pastlanajal

Kallid noored, elage ilusale Eestile,
kasvage kaunile kodule!

Linte käsitöönaised valmistasid Eesti Vabariigi sajandaks 
sünnipäevaks sada inglit. Inglid on valmistatud erinevatest 
materjalidest, erinevas tehnikas ja eri suurustes (pärlid, paber, 
vill, niit, makaronid). Juhendas  Malle Avarmaa. Ingleid kasutati 
Linte raamatukogu-külakeskuse akende dekoratsiooniks ning 
jõulukaunistustena fuajees. Rohkem pilte saab näha Linte 
raamatukogu-külakeskuse Facebooki lehel.

Tiina Ibaragimova

huvitegevus Mehikoormas
Mehikoormas on elanike arv küll väike, kuid ringitegevusi 

jätkub nii lastele, noortele kui täiskasvanutele.
Lastele ja noortele pakume võimalust osaleda ettevõtlus-, 

meisterdamis-, laulu-, draama-, pilliõppe-, vibu-, nuti-, keraami-
ka- ja spordiringides.

Täiskasvanud saavad enda õhtuid sisustada võimlemis-, 
aeroobika-, spordi- ja saviringides. Soovijatele on ka arvutiõpe 
ja seltskonnatantsu õppimise võimalus.

Juba valmistutakse Tartu võimlemispeoks ning võimlejaid käib 
Järvseljalt ja Tartustki. Edukalt on alustanud oma tegevust vibu-
ring ning tublidel osalejatel on ette näidata ka esimesed medalid.

Kooli spordisaali uksed on reede õhtuti avatud  täiskasvanud 
huvilistele. 

Alati on meie ringidesse oodatud ka  kaugema kandi rahvas.         
Täiendavat infot saab telefonil: 5145812.

Inga Rõzova,
huvi-ja noorsootööjuht

vibuspordist
 Vastloodud ühisvalla Mehikooorma kooli õpilased esinesid 

edukalt Kagu Vibuklubi koosseisus  Klubide Karika 1. etapil 20. 
jaanuaril Tallinnas, 20Y siselaskmises. Ära toodi omas vanuse-
grupis ja vibuklassis kaks auhinnalist kohta: Säde Reet 2. koht 
ja Hiie Lee 3. koht. 

Klubide Karika sari ühendab vibulaskjaid üle Eesti. Saab 
uuendada isiklikke ja Eesti rekordeid erinevates formaatides. 
Kagu Vibuklubi kui spordiklubi on EVL ja EML liige ja koondab 
vibulaskjaid kogu piirkonnast, Tartust kuni Värskani (teiseltpoolt 
Valgani). 

Räpina vallas toimuvad noortele treeningud Mehikoorma ja 
Viluste koolis, koostöös Mehikoorma noorteklubiga ja Veriora 
noortekeskusega.

Lisaks tavatreeningutele tutvustab vibuklubi vibulaskmist 
kõigile soovijatele. Omades kogu vajaminevat varustust ja 
kogemust toome vibulaskmise koha peale ka vaba aja sisusta-
miseks – näiteks sünnipäevad ja muud üritused (aias, metsas, 
spordisaalis, puhkekeskuses). Täpsemalt küsige julgelt infot 
telefonil 55 608488, e-post kaguvibu@gmail.com või facebook: 
Kagu Vibuklubi.

Kagu Vibuklubi

inlglid Linte külakeskuses.                      Fotod erakogust

Võidukad vibulaskjad. Vasakult teine säde Reet ja kolmas 
Hiie Lee.                                                         Foto Carmel London
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linte vastlapäev
11. veebruaril sai teoks iga-aastane vastlapäev Lintes. Ilm oli 

vastlapäevale kohane – oli lund. Kohale oli saabunud lausa 88 
suurt ja väikest liuhuvilist. Paljudel olid kaasas oma kelgud. Kogu 
seltskond sai liugu lasta Kõnnumäel. Pärast sõid vastlalised kü-
lakeskuses hernesuppi ja vastlakuklit. Külakeskuse poolt täname 
Inget supi valmistamise eest ja Valdot ning Slavikut reesõitude 
eest. Täname ka Andrit, kes hoidis vastlaliste tuju üleval. Suure 
kummardusega teeme kokku tulnud vastlalistele. 

Linte Raamatukogu-Külakeskuse juhataja 

Ester ja perenaine Tiina. 

Kümme aastat on väga suhteline mõõde – see on väike aeg 
kui arvestada inimkonna tekkimisega ja ka küllaltki väike aeg, 
kui arvestada, et Eesti Vabariik saab kohe-kohe 100-aastaseks. 
Kümme aastat tundub üüratult pikk aeg 8-aastasele poisipõnnile, 
kes juba väga ootab täiskasvanuks saamist. Kuid see on täpselt 
paras aeg, et ühest rahvatantsurühmast kasvaks kokku ühtehoi-
dev pere, kellele meeldib jalga keerutada, reisida ning üksteise 
seltskonda nautida!

Segarahvatantsurühm Helgerid alustas oma tegevust 2008. 
veebruaris eesmärgiga osaleda 2009. aastal üldlaulu- ja tantsu-
peol Üheshingamine. Tantsurühm sai loodud ajutise projektina, 
et osaleda üldtantsupeol, aga nagu ikka, ajutised asjad kestavad 
kõige kauem. Tantsurühma luues kogusime kokku aktiivseid ja 
ettevõtlikke inimesi ning taaselustasime Räpinas soiku jäänud 
segarahvatantsu traditsiooni. Ettevõtmine sai sisse hea hoo ning 
esimese tantsuaasta lõpuks olime läbi tantsinud hulgaliselt tree-
ningtunde ning esinenud kümnel korral kodu- ja naabervaldades. 

Kümne aasta jooksul oleme käinud kahel üldtantsupeol, kahel 
meestetantsupeol, kahel Kagu-Eesti tantsupeol ning tantsinud 
enamustel Räpina valla ja Põlvamaa üritustel. Oleme ka ringi 
sõitnud ja osalenud mitmetel rahvusvahelistel folkloorifestivalidel. 
Meid on nähtud Türgis, Ungaris, Soomes, Lätis, Venemaal ning 
Makedoonias. 2018. aasta suvel plaanime sõita Gruusiasse ning 
osaleda rahvusvahelisel folkloorifestivalil Caucasus 2018.   

Meie juhendajaks on väga tubli ja tantsulembeline Põlva 
noormees Indrek Varik, kes juhendab veel mitut tantsurühma 
ning loob spordiklubi Sun Dome ja Valge puu rühma kooseisus 
imelisi tantsuetendusi.  Tantsualase hariduse on ta omandanud 
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias.

Tantsijad
Tiina ja Peeter Kallaste – ainus paar, kes on Helgerite 

juures olnud päris esimesest päevast peale. Tiina on tegelikult 
lausa tantsurühma looja. Tiina ema Helge Tootsman tegi mitmel 
korral ettepaneku rühma loomiseks, aga ühel hetkel enne Mere 
pidu sähvatas lõpuks Tiinal see idee, et nüüd on paras aeg ja 
siis see juhtuski.  Peetri rahvatantsustaaž ulatub sellesse aega, 
kui ta oma esimesed sammud kooliteel astus.

Ene ja Gunnar Pae – samuti 10 aastat meiega koos tantsi-
nud, mitte küll päris esimesest päevast, aga nagu kohale tulid, 
nii otsustasid jääda.

Kalli Lilles ja Tõnis Konsap – tantsivad koos üheksandat 
aastat. Suurepärane paar. Kui töö või tervis alt ei vea, on trennis 
ja esinemistel alati kohal.

Helga Erikson ja Hugo Kalbus – Hugo tantsustaaž ulatub 
Metsamajandi aegadesse. Meil alustas ta tantsimist Tiiu Kuttiga 
kaheksa aastat tagasi. Koos Helgaga harjutavad nad praegu 
usinasti, sest Helga tantsib meiega koos alles kaheksandat kuud.

Eve Heering ja Linnar Hirmo – Eve tantsib koos rühmaga 
kuuendat aastat ja koos Linnariga kolmandat aastat. Ilus tant-
supaar. Tööga seonduvalt saavad nemad vähem harjutada kui 
teised, aga peaasi, et tahet jätkub.

sirje Tarasov ja Valdur Truija – Valdur on Helgerites ühek-
sandat aastat ja Sirjega tantsivad koos kuuendat aastat. Tublid 
tantsijad. Alati kohal ja kõigeks valmis ning igal hetkel toetavad.

Mariken Tarasov ja  Vahur Parrol – kenad noored tantsijad. 
Vahuril on meie rühma tantsijana juba staaži kaheksa aastat, aga 
tubli tüdruk Mariken asendab eelmisest aastast ajutiselt ära olevat 
Maili Parrolit. Maili on hetkel kodus lapsepuhkusel. 

Kati Tootsman ja Toomas Pedosk –  Kati on samuti Helge-
rites tantsinud alates esimesest päevast aga Toomasega koos 
tantsivad nad neljandat aastat. Tantsimine neile väga meeldib. 
Rahvatants on saanud lausa elustiiliks.

Meeleolukaid esinemisi ja reise on kümne aasta jooksul olnud 
palju. Nostalgiahetkedel meenutatakse rühmas ikka ja jälle rühma 
esimest rahvusvahelist festivali Türgis Malatyas. Selleks, et seal 
käia läbisime bussiga kaheksa riiki ja 9125 km. Teine tore reis, 
mis ikka ja alati jutuks tuleb on Mikitamäe Poloda Piigadega ja 
Rüpina ÜG Rüglikutega ühisprojektina sündinud Ungari festival.

Eestimaistest üritustest on vaieldamatud lemmikud muidugi 
suured üldtantsupeod, aga meelde on jäänud ka imelised jaa-
niõhtud Räpinas ja esinemised Lüübnitsa sibula- ja kalalaadal. 
Kindlasti ei saa meie lemmikute seast välja jätta ka Kagu-Eesti 
tantsupidu, mis sel suvel kolmandat korda toimub.

Kati Tootsman

peipsimaa jagas turismimessidel 
põnevaid elamusi ja maitseid
Nagu traditsiooniks on kujunenud, toimusid ka tänavu mitmed 

turismimessid meie naaberriikides. Igaaastaselt on Peipsimaa 
Turism koos paljude teiste organisatsioonide ning ettevõtjatega 
osalenud kolmel turismimessil. Sellel aastal otsustati esmakord-
selt osa võtta Leedu messist, mis kannab nime Adventure. 

Osavõtt Leedu messil oli paljudele esmakordne, mis hoidis 
elevil kõiki, kes sellest messist osa võtsid. Peipsimaa Turism 
osales messidel koos Lõuna-Eesti maakondadega ning tutvustas 
Peipsimaal toimuvat. Adventure messil esindasid Peipsimaad: 
Peipsimaa Turism, Räpina loomemaja, Piiriveere liider, Sibulatee 
ning Iisaku muuseumi esindajad. Messidel oli võimalik maitsta 
erinevaid Peipsimaa hõrgutisi ning panna enda teadmisi proovile 
Peipsi Järvefestivali mängus.

Adventure 2018 toimus 26.–28. jaanuaril Vilniuses, kus Pei-
psimaa esindajad tutvustasid Peipsimaa turismivõimalusi ning 
sihtpunkte suheldes personaalselt külastajatega, jagades oma 
isiklikke kogemusi ning elamusi. Külastajatele olid degusteeri-
miseks ka Biltongi vinnutatud liha, Räpina veinid ning Alatskivi 
mõisa maitsed ja veinid. Leedu messi külastajad olid küll Eestis 
käinud, kuid põhiliselt kas Tallinnas või saartel. Peipsimaa on 
nende jaoks uus ja põnev koht, mida külastada. 

Balttour 2018 toimus 02.–04. veebruaril Riias, kus tutvustati 
Peipsimaad läbi Peipsimaa maitsete. Nimelt sai messil proovida 
Alatskivi mõisa veine, Peipsi kurki, Alatskivi lossi sibulapirukaid, 
sibulamoosi ja õlut, vanausuliste keedetud suhkrut, Räpina veini 
ja õlut, Biltongi vinnutatud liha ning OÜ Latika kalatooteid. Läti 
külastajad on juba väga teadlikud ja tunnevad hästi Peipsimaa 
piirkonda. Palju küsiti, mida uut meil on pakkuda ja millega ülla-
tame. Tutvustasime Peipsimaa üritusi ja uusi põnevaid tegevusi, 
millega oma Läti külastajaid kostitada. 

Tourest 2018 toimus 09.–11. veebruaril Tallinnas, kus 
Peipsimaa tutvustas oma piirkonda läbi maitsete ning Peipsi 
Järvefestivali mängu. Külastajad said Peipsi Järvefestivali sa-
damate juurde paigutada piirkonnale iseloomulikke magneteid 
ning tutvuda kogu Peipsi-äärse piirkonnaga. Õigesti paigutatud 
magnetite eest jagati ka erinevaid Peipsimaa tooteid ning Peipsi 
toidu retseptidega seinakalendreid. Maitseelamusi pakkusid Rä-
pina Loomemaja, Kapteni Kelder, Alatskivi mõisa maitsed ning 
Alatskivi lossi restoran. 

Tänavused messid olid minu meelest edukamad, kui vara-
semad. Nii Eestis kui naaberriikides teatakse ja tuntakse juba 
Peipsimaad ja huvi piirkonna vastu on väga suur. Tänavu oli 
väga suur ka reisikorraldajate huvi, kellega sai paika pandud juba 
konkreetseid kuupäevi ja marsruute Peipsimaa külastamiseks. 
Kui 2017. aastal oli külastajate arv tõusnud, siis prognoosime, 
et tuleva aasta külastajate numbrid on veel suuremad ja saab 
püstitatud uus rekord.

Kadi Ploom,
MTÜ Peipsimaa turismi koordinaator

Reesõit Linte vastlapäeval.                             Foto: Helemall Sala

Tänavused messid olid edukamad.                  Foto erakogust

segarahvatantsurühm helgerid  
tähistasid ümmargust sünnipäeva

Helgerite rühm juhendaja indrek Varikuga. Helgerite eelmine treener Tanel Vahi.    Fotod: Andrus Karpson

räpina kultuurkapital teataB
SA Räpina Kultuurkapital 2018. a jaanuari taotlusvooru esitati tähtaegselt 10 taotlust kogusummas 3776 eurot. SA Räpina Kultuur-
kapital eraldised nõukogu 02.02.2018 otsusel olid järgmised:

Taotleja Projekt Toetuse summa 
eurodes

MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar 
Heaks

Räpina Lasteaed Vikerkaar õpetajate tantsurühmale 
autentsete Räpina naiste rahvariiete soetamine 450

SA Räpina Inkubatsioonikeskus Eesti ja soome 100-aastase sõpruse tähistamine: Räpina ja 
Kangasala vaheline näitus „Mis värvi on sõprus?“ 526

MTÜ Korvpalliklubi Räpina Kotkad KK Räpina Kotkad osalemine Põlva-Võru MV korvpalli 
ühisliigas 2017/2018 375

MTÜ Ruusa Kultuuri- ja Noorteühing Fotonäitus Pääsna külapäevaks 210

MTÜ FANNI Helgerite ja Fanni kontsertreis Venemaale 300

MTÜ Ruusa Rahvakultuur jumping instruktori koolitus 300

MTÜ Piiriveere Kultuur Väärikale mööblile uus elu ja hingamine – uued ja 
lõpetamata tööd 250

Elli Käbin / Räpina valla Noorte 
Puhkpilliorkester

Räpina puhkpilliorkestri 150. aastapäevale pühendatud 
muusikafestivali korraldamine ning külaliste vastuvõtt 650

MTÜ Helgerid segarühma Helgerid 10. aastapäeva tähistamine 300

MTÜ Ruusa Kultuuri- ja Noorteühing Küla avalike objektide korrastamine 415

KOKKU 3776

sa Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise tähtajad 2018. aastal on 16. märts, 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 veeBruar-Märts

R, 23. II 11 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine.  
  Kontsert-jumalateenistus Mehikoorma kiriklas, 
  pärja asetamine Vabadussõjas langenutele. 
  Mehikoorma Põhikoolis avatud joonistustööde 
  näitus „Eesti Vabariik 100“. 
   Mehikoorma kiriklas
R, 23. II 11 Räpina Ühisgümnaasiumi Eesti Vabariigi 
  100. aastapäeva kontsert-aktus 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 23. II 12 Ruusa Põhikooli Eesti Vabariigi 
  100. aastapäeva kontsert-aktus 
   Ruusa Põhikoolis
R, 23. II 18 Teemaõhtu: Eesti Vabariik 100 
   Võõpsu Raamatukogus
L, 24 II kl 7.30  Pidulik lipuheiskamine 
   Ruusa kooli ja kultuurimaja ees
L, 24. II 11 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
  kontsert-jumalateenistus 
   Räpina Miikaeli kirikus
L, 24. II   12.30 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
  mälestushetk Räpina Ausamba pargis
P, 25. II 11 Vabariigi aastapäeva matk „Tunne oma 
  kodukanti“. Matka pikkus on u 8 km. 
  Pärast matka pakutakse külakeskuses 
  jõuvarude taastamiseks sooja suppi. 
  Info telefonil 5346 6975. 
   start Leevaku külakeskuse juurest
P, 25. II 13 Vabariigi aastapäevale pühendatud 
  koosviibimine. Meeleolu loob Ants Järv 
  lõõtspillil. Pakutakse sooja suppi. 
  Info telefonil 5346 6975.
   Leevaku külakeskuses
T, 27. II 19 Etendus „Majakavahi tüdrukud“. Pilet eelmüügis 
  3 eurot, kohapeal 5 eurot. Piletid müügil 
  Linte raamatukogus ja Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses. Info tel 795 1418 või 
  linteraamat@rapina.ee
   Linte Raamatukogu-Külakeskuses
K, 7. III 17 Õpilaskontsert Räpina Muusikakoolis
K, 7. III 19 Komöödiateatri etendus „Hollywoodi filmitähed“. 
  Pilet 15 eurot, sooduspilet 13 eurot. Piletid 
  müügil Räpina Valla Kultuurikeskuses, 
  Piletilevis ja Piletimaailmas. 
  Info tel 796 1361 või kultuur@rapina.ee
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 9. III 20 Naistepäevapidu. Esineb Toomas Anni. 
  Pilet eelmüügis 6 eurot, kohapeal 10 eurot. 
  Info tel 796 1361 või kultuur@rapina.ee
   Ruusa Kultuurimajas
N, 9. III 20 Naistepäevapidu. Mängib ja laulab 
  Tiit Hellenurm. Pilet 5 eurot. Info tel 510 7836 
  või tea.tenson@meeksi.ee
   Aravu Rahvamajas
T, 13. III 18 Kontsert: Silvia Ilves (tšello), Age Juurikas 
  (klaver). Pilet täiskasvanule 5 eurot, õpilasele 
  ja pensionärile 3 eurot, Räpina Muusikakooli 
  õpilasele tasuta. Info 799 9530 või 
  muusikakool@rapina.ee
   Räpina Muusikakoolis
K, 14. III 8.45 Emakeelepäev. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
  ja Anton Hansen Tammsaare 140. sünni-
  aastapäeva puhul toimub emakeelepäeva 
  lugemiskett. Mehikoorma Põhikoolis
N, 15. III 9.15 Emakeelepäev Räpina Lasteaias Vikerkaar
P, 18. III 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine  
   Tuletõrje saalis
R, 23. III 18 Teemaõhtu: Võõpsu Raamatukogu 95 
   Võõpsu Raamatukogus
L, 24. III 16 Koorilauluõhtu “Otsin õnne” Richard Ritsingu 
  115. sünniaastapäeva auks. Kontsert on tasuta. 
  Lähem info 796 1361 või kultuur@rapina.ee.
   Räpina Aianduskooli saalis
E, 26. III 14 Näituse „Martin Kangro ja Räpina leib“ 
  avamine 
   Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
N, 29. III 10 Teater õpetajatelt lastele 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar

veebruar 2018

ÕnnitleMe vaneMaid!

Erik Raudsaar 
27.12.2017

Ellinor Raudsaar 
27.12.2017

Meribel Kõrvel 
1.01.2018

Õnnelaps on see kes kõnnib
laulud taskunukas,
kannikesed silmades
ja rohukõrred tukas.
Tal on vaja seemneiva
väikest mullapotti
tuhat korda enam kui üht
prisket kullakotti.

Meie hulgast on lahkunud
Ükskord muutun mullaks,
ükskord sõmerliivaks saan,
muutun kullerkupu kullaks,
kanarbikuks nõmmeraal…

Richard Kriiseman
5.01.2018

Tõnu Karask
7.01.2018

Hugo Tali
10.01.2018

Gleb slivkin
11.01.2018

Ernst siimberg
13.01.2018

julius Kalla
14.01.2018

Peeter Kenk
24.01.2018

armilda Mastik
26.01.2018

Marie Palok
27.01.2018

Helju aaviste
27.01.2018

Karl Feller 
28.01.2018

Ülo sultson
29.01.2018

näitused
näitus „Vello Ootsing südame ja hingega kodustel radadel“ 
on avatud Räpina Raamatukogus 25. märtsini.
näitus „Martin Kangro ja Räpina leib“ on avatud Räpina Raa-
matukogus alates 27. märtsist.

oÜ estest pr  
ostab metsa- ja põllumaad. 

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

Seoses polikliiniku 
remondiga kolis 

ravipediküüri kabinet 
Hariduse1 teenindusmajja. 

etteregistreerimine telefonil: 5295994.

Tänan südamest oma naabreid  
anu ja Meelis Möllerit  

tähelepanelikkuse, abivalmiduse ja asjatundliku 
tegutsemise eest minu elu päästmise ja pikendamise 

eest.
Tunnen siirast heameelt, et minu lähedal on inimesi, 

kes hoolivad ja on valmis märkama ning aitama.

Kaie

hea räpina valla rahvas!

26.mail 2018 toimub  
räpina hea kodu päev. 

Kui tahad tunda rõõmsat elevust, pakkuda 
külalislahket teenindust ja põnevaid maitseid,  

siis saad seda teha oma kodukohvikus.

Kui soovid avada kodukohviku 26.mail 2018,  
siis võta ühendust hiljemalt 2.aprillil 2018.

kirjuta aadressil: 

irmen.nagelmaa@mail.ee või  
helista 5292478.

sigrid.lillemae@gmail.com  
tel.5228043; 

meeri.ivanov@gmail.com   
tel. 55657654

Kõigi huvilistega lepime kokku  
ühise kohtumisaja.

Kohvikute avajatele  
tasuta toidukoolitus 2018 a. jooksul.

kauaaegset endist 

laujat enna Maidlat  
õnnitlevad  

90. sünnipäeval 
naiskoor Koidula ja dirigent.


