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41. Peipsi Talimängud Räpinas  
 9. märtsil toimusid Räpinas 41. Peipsi Talimängud. Osale-

sid neli Peipsiäärset valda: Alutaguse, Peipsiääre, Setumaa ja 
Räpina vald. Võistluste korraldamise võttis enda kanda MTÜ 
„Räpina Spordiklubi“. 

Võisteldi kümnes spordialas: noorte võrkpall, meeste korvpall 
3x3, naiste rahvastepall, mälumäng, male, lauatennis, lumera-
jasõit, juhtkonna võistlus, suusatamine ja teatesuusatamine. 
Vaatamata Eesti ilma viperustele – sula, külm, päike ja vihm 
vaheldumisi, toimusid võistlused tõrgeteta. Mängud kulgesid 
tasavägiselt. Rebimist võidu nimel oli tunda igal alal. Meie olime 
tublid meeste korvpallis, rahvastepallis, lumerajasõidus ja juht-
konna võistluses, kus saavutasime esikohad. Üldkokkuvõttes 
võitis 41. Peipsi Talimängud Räpina vald 176 punktiga, teiseks 
jäi Setomaavald 175. punktiga ja kolmandaks Peipsiääre vald 
167. punktiga.

Palju tänu kõigile, kes andsid oma panuse võistluste kordami-
nekuks ja Räpina valla esikohale tõusmise eest. Eriliselt tahaks 
tänada korraldusmeeskonna eestvedajat Kurmet Karsnat, kes 
Mustvee valla poolt ära jäetud talimängud kiirelt ellu viis. Täname 
toetajaid – Räpina Vallavalitsust, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa 
Ekspertgruppi ja Põlva Maakonna Spordiliitu. Tulemas on Peipsi 
Suvemängud Värskas. Jõudu kõigile sportlastele suvemängudeks 
treenimiseks! 

41. Peipsi talimängude protokolliga saab tutvuda https://www.
polvamaa.ee/358

Merike Paap, 
Räpina valla kultuuri- ja sporditööspetsialist

Viluste Põhikooli aulas toimus neljapäeva, 21. veebruari õhtul, 
Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus, kus 
tõsteti esile Räpina valla haridusasutuste silmapaistvamaid õpilasi 
ja õpetajaid. Räpina vallavanem Enel Liin ja vallavolikogu esimees 
Teet Helm andsid tublimatele üle päevakohase sissekirjutusega 
Enn Tarveli raamatu „Eesti rahva lugu“. Teos annab lühikese 
ülevaate Eesti ajaloost kaheteistkümne ja poole aastatuhande 
jooksul, alates mannerjää kadumisest kuni tänase päevani. Pea-
mine tähelepanu on raamatus koondatud Eesti poliitilise ajaloo ja 
kultuuriloo huvitavamatele küsimustele, mis lubavad ja vajavad 
jätkuvat arutelu ning pakuvad võimalusi uuteks lähtekohtadeks. 

Tunnustatavad õpilased ja õpetajad seadsid üles haridusasu-
tuste juht- ja õpetajaskond vallavanema üleskutsel.

Käesoleval, 2019. aastal tõsteti vabariigi aastapäeva puhul 
esile järgmisi õpilasi ja õpetajaid:

Mehikoorma Põhikool: õpilane Taire Pungar ja õpetaja 
Jaanus Volk;

Ruusa Põhikool: õpilased Eliise Rammo ja Margit Jaagund 
ning õpetaja Urve Mähar;

Räpina Lasteaed Vikerkaar: õpetajad Natalia Asi ja Kätlin 
Kaljas;

Räpina Muusikakool: õpilased Aksel Vürst ja Miriam Met-
sanurm ning õpetaja Oksana Iljašenko;

Räpina Spordikool: õpilased Harri Mähar ja Jaan Junson;
Räpina Ühisgümnaasium: õpilased Heleri Kruusamägi, 

Erle-Mai Pabusk, Kärt Hüdsi, Denis Rõžov, Kevin Paul Tal-
viste, Veronica Oidingu, Karen Rämson, Algmar Erik, Merilyn 
Idion, Oliver Kruusamägi, Risto Lillemäe, Alina Poduškina 
ning õpetajad Riina Tamm ja Tarmo Tammes;

Veriora Lasteaed Õnneseen: õpetaja Karin Koltsov;
Viluste Põhikool: õpilased Imre Kivisild, Kaspar Koddala, 

Eliise Mikko, Deili Salf, Nelelis Tasa ja õpetaja Ene Mähar.

Palju õnne ja edasipüüdlemisrõõmu 
kõikidele eeskujudele! 

Viluste Põhikooli aulas peetud Eesti Vabariigi 101. aasta-
päevale pühendatud kontserdil astusid vahva kontsertkavaga üles 
Viluste Põhikooli mudilaskoor ja lastekoor, rahvapilliansamblid 
Teisipäevamuusika ja Kolmapäevamuusika (juh Kersti Juurma), 
Viluste Põhikooli rahvatantsurühmad Väike Vingerdi, Vingerdi ja 
Vipsik (juh Esta Sokman), Veriora naisrahvatantsurühm Triibu-
Liine (rahvatantsu juh Helje Põvvat, võimlemiskava juh Krista Salf) 
ja segarühm Paras Paar (juh Esta Sokman) ning Viluste Põhikooli 
võimlemisrühm No Selge (juh Krista Salf), Viluste Põhikooli 
õpilased Ivo Rätsep ja Marti Ziukman. Meeleolukate sketšidega 
vürtsitasid kontserti  raamatukogu Targad ja Ninatargad (juh Ene 
Mähar). Vabariigi aastapäeva humoorika ja hariva kontserkava 
pani kokku Viluste Põhikooli huvijuht Krista Salf.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva eel 
tunnustati õpilasi ja õpetajaid

Vabariigi aastapäeval tunnustati Viluste Põhikooli aulas Räpina valla silmapaistvaid õpilasi ja õpetajaid. 
Foto: Andrus Karpson

Tantsib Viluste Põhikooli laste rahvatantsurühm Vingerdi 
(juhendaja E. Sokman).                                Foto: Andrus Karpson

Setomaa valla sporditöötaja Rein Zaitsev, Kurmet Karsna 
ja Peipsiääre sporditöö spetsialist Priit Allikivi. 

Foto: Annika Šturmov

 

Räpina Rahvaleht
Väljaandja:  

Räpina Vallavalitsus  
Kooli tn 1, Räpina 64504

Toimetaja:  
Vaike Tammes, telefon: 515 9271

E-mail: rahvaleht@rapina.ee
Kujundus & trükk:  

Paar OÜ Tartu, Ilmatsalu 3g 

Räpina Rahvaleht ootab kaastöid  
iga kuu 7. kuupäevaks!
Toimetaja Vaike Tammes

rahvaleht@rapina.ee
telefon: + 372 515 9271

Toimetaja vastuvõtt on esmaspäeviti kell 9–12.

Räpina Rahvaleht  
ilmub otsepostitusena vallaelanike  

postkastidesse alates jaanuarist 2019. 

Ajaleht on saadaval ka  
Räpina haldushoone I korrusel  
Põlvamaa Turismiinfokeskuses.
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RÄPINA VALLAVOLIKOGU 20.02.2019 ISTUNGIL

Otsusega nr 5 otsustati anda nõusolek OÜ-le Van der Knaap 
Eesti (rg kood 14216488) kaevandamisloa nr L.MK.PÕ-46023 
muutmise korralduse eelnõule. 

Selgitus: Van der Knaap Eesti OÜ on turba tootmise ja 
töötlemisega tegelev ettevõte, kellele kuulub Määrastu turba-
tootmisala, mis paikneb Põlva maakonnas Räpina vallas Meelva 
turbamaardlas. Kuna maavara kaevandamise loa kehtivusaeg 
lõppeb 28.11.2019, taotleb Van der Knaap Eesti OÜ Määrastu 
turbatootmisalale uut luba. Loa saamine on ettevõttele vajalik 
majandustegevuse jätkamiseks. Samal ajal võimaldab see maa-
rdla maksimaalset ja keskkonnasäästlikku kasutamist. Tegevus 
jätkub senisel kaevandamisalal ning seega senise tegevusega 
midagi põhimõtteliselt erinevat ei kaasne. 

Otsusega nr 6 otsustati osta kinnistu registriosa nr 127338 
omanikult Räpina vallas Vändra külas asuva Nurme kinnisasja 
jagamisel moodustatav Vändra tee maaüksus, sihtotstarbega 
transpordimaa, ligikaudse pindalaga 0,28 ha, hinnaga 76 eurot. 

Selgitus: Räpina vallas Vändra külas asuvat Nurme ka-
tastriüksust 87901:002:0211 läbib avalikult kasutatav külasid 
ühendav kohaliku tähtsusega Vändra tee, teeregistrikoodiga 
8790013. Kohaliku omavalitsuse ülesande täitmise eesmärgil, 
korraldada valla teede korrashoidu ja ehitamist ning Nurme 
kinnisasja omaniku soovist lähtudes otsustati võõrandada kin-
nisasja läbiv tee vallale.

Otsusega nr 7 valiti Räpina valla rahvakohtunike kandi-
daatideks ning kinnitati rahvakohtunikukandidaatide nimekiri 
alljärgnevalt: 

1. Virge Mastik, 2. Viigi Oru, 3. Karin Sulg,  4. Evi Tiigimäe.
Otsusega nr 8 muudeti seoses uue vallasekretäri ametisse 

nimetamisega Räpina Vallavolikogu 19.04.2017 otsust nr 13 
„Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete 
nimetamine” arvates Räpina valla valimiskomisjoni koosseisust 
välja Kalle Laht ja kinnitades Räpina valla valimiskomisjoni 
liikmeks Piret Paulsoni. 

Otsusega nr 9 muudeti Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 
otsust nr 1 „Abivallavanemate tegevusvaldkondade määramine” 
asendades otsuses abivallavanem Aleksandr Suvorov nime 
nimega Mati Tiigimäe.

Selgitus: Räpina valla valimiskomisjoni 11. jaanuari 2019 
otsusega nr 11-6/1 lõpetati vallavolikogu asendusliikme Mati 
Tiigimäe volitused ning taastati volikogu liikme volitused Alek-
sandr Suvorovil. Räpina Vallavolikogu 23.01.2019 otsusega nr 
1-3/2 nimetati Mati Tiigimäe ametisse vallavalitsuse palgaliseks 
liikmeks. 

Otsusega nr 10 kinnitati Räpina Vallavolikogu revisjoniko-
misjoni 2019. aasta tööplaan.

Otsusega nr 11 tunnistati Ene Tigas valituks sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjoni esimeheks ja Aleksandr Suvorov valituks 
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks. Sama otsusega 
tunnistati kehtetuks Räpina Vallavolikogu 13.04.2018 otsus nr 17 
„Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe 
ja aseesimehe valimine”

Selgitus: Räpina valla valimiskomisjoni 11. jaanuari 2019 ot-
susega nr 11-6/2019/1 lõpetati vallavolikogu asendusliikme ning 
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe Mati Tiigimäe volitu-
sed ning taastati volikogu liikme volitused Aleksandr Suvorovil. 

Otsusega nr 12 kinnitati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 
uus koosseis: Ene Tigas – esimees; Aleksandr Suvorov – ase-
esimees; liikmed: Miia-Kersti Sultsmann; Merike Paap; Maie 
Haavakats; Virge Mastik; Mait Meensalu; Kairi Kivilo-Aust. Sama 
otsusega tunnistati kehtetuks Räpina Vallavolikogu 13.04.2018 
nr 18 „Räpina Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 
koosseisu kinnitamine“.

Otsusega nr 13 tunnistati kehtetuks Räpina Vallavolikogu 
19.12.2018 otsused nr 1-3/66-68 “Hüvitise maksmine”. 

Selgitus: Arvestades volikogu esimehe, aseesimehe ja ala-
tiste komisjonide esimeeste panusega ühinemisjärgse Räpina 
vallavolikogu tegevuste korraldamisel, otsustas Räpina Valla-
volikogu 19.12.2018 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lg 1 punkti 21 alusel maksta täiendavat hüvitist. Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ei näe ette võimalust, et 
volikogu saaks määrata oma liikmetele täiendavaid ühekordseid 
hüvitisi, kui see ei ole sätestatud volikogu kehtestatud korras. 
Räpina Vallavolikogu 31.10.2017 määruse nr 10 “Vallavolikogu 
tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord” täiendava 
hüvitise maksmist ei reguleeri. Kuna Rahandusministeerium on 
asunud seisukohale, et Räpina Vallavolikogul puudus õiguslik 
alus volikogu esimehele, aseesimehele ja volikogu alatiste 
komisjonide esimeestele täiendavate ühekordsete hüvitiste 
maksmiseks, siis tuli seadusega vastuolu lahendamiseks Räpina 
Vallavolikogul vastavad otsused kehtetuks tunnistada.

Otsusega nr 14 muudeti Räpina Vallavolikogu 31. oktoobri 
2017 otsuse nr 54 „Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine” 
punkti 1, asendades töötasu 2600 eurot töötasuga 2730 eurot 
ning sõnastades antud punkt alljärgnevalt: „1. Määrata Räpina 
vallavanema töötasuks 2730 eurot kuus.

Selgitus: Räpina Vallavolikogu 31.10.2017 otsusega nr 54 
on määratud Räpina vallavanema töötasuks 2600 eurot kuus. 

Kuna Räpina valla 2019. aasta eelarves on planeeritud palgafondi 
kasvuks 5%, siis käesoleva otsusega on töötasu kasv 5% ehk 
vallavanema töötasu on 2730 eurot kuus.

Otsusega nr 15 muudeti Räpina Vallavolikogu 07. novembri 
2017 otsuse nr 59 „Abivallavanema töötasu ja hüvitiste määra-
mine” punkti 1, asendades töötasu 1700 eurot töötasuga 1785 
eurot ning sõnastades antud punkt alljärgnevalt: „1. Määrata 
Räpina abivallavanema töötasuks 1785 eurot kuus.

Selgitus: Räpina Vallavolikogu 07.11.2017 otsusega nr 59 
on määratud Räpina abivallavanema töötasuks 1700 eurot kuus. 
Kuna Räpina valla 2019. aasta eelarves on planeeritud palgafondi 
kasvuks 5%, siis käesoleva otsusega on töötasu kasv 5% ehk 
abivallavanema töötasu on 1785 eurot kuus. 

Määrusega nr 2 muudeti Räpina Vallavolikogu 31. oktoobri 
2017 määrust nr 10 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja 
hüvitiste maksmise kord“ 

Selgitus: Antud määrusega muudeti vallavolikogu esimehe 
ametikoht palgaliseks ning määratakse tasu suurus, määratakse 
ametialaseks kasutamiseks antud sõiduauto kütusele piirmääraks 
150 liitrit kalendrikuus ning tema kasutusse antud mobiiltelefoni 
kasutamise piirmääraks 50 eurot kalendrikuus.

Räpina valla 2019. aasta eelarves on planeeritud palgafondi 
kasvuks 5 %. 

Käesoleva määrusega on tasu ja hüvituse kasv 5 %, seega: 
volikogu esimehe tasu on 1315 eurot, volikogu aseesimehe 
hüvitus 525 eurot, volikogu komisjoni esimeeste tasu 210 eurot, 
volikogu komisjoni aseesimeeste tasu 84 eurot ning volikogu 
liikmete tasu 63 eurot kuus.

Määrusega nr 3 kehtestati Viluste Põhikooli põhimäärus.
Määrusega nr 4 kehtestati Räpina valla üldhariduskooli 

hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
Määrusega nr 5 kehtestati Veriora Lasteaia Õnneseen 

põhimäärus.
Määrusega nr 6 kehtestati  Räpina Lasteaia Vikerkaar 

põhimäärus.
Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused on väljas vallavalit-

suse stendil aadressil Kooli 1 ning nendega on võimalik tutvuda ka 
volikogu kantseleis, valla raamatukogudes ja internetis aadressil 
http://www.rapina.ee/et/vallavolikogu.

Eva Morel
volikogu sekretär

Räpina Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile 
puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saa-
miseks, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest 
“Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine”.

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese elu-
ruumid nende vajadustele vastavaks, et parandada puudega 
inimeste iseseisevat toimetulekut.

Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute 
(sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi 
vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või 
piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.

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 (sealhulgas 
sugulase) omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu 
alusel. Füüsiline kohandamine on puudega inimese erivajadustest 
tulenev eluruumi ümberehitamine.

Räpina Vallavalitsus ootab kohanduse vajajatelt või 
nende esindajatelt taotlusi puudega inimesele eluruumi 
kohandamiseks alates 4. märtsist kuni 26. aprillini 2019. 

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada hiljemalt 26. 
aprilliks 2019 kas elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti 

aadressil vald@rapina.ee või posti teel Räpina Vallavalitsuse 
aadressil Kooli tn 1, Räpina 64504. Samuti võtab kohapeal taot-
lusi vastu Räpina Vallavalitsuse arendusspetsialist Ingrid Joosep 
esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 09.00-12.00. 

Taotlust esitama tulles võtke kindlasti kaasa isikut tõendav 
dokument ning vastavad lisadokumendid: 
	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;

		valla ehitusspetsialisti hinnang ehitusprojekti vajaduse kohta;
		hinnapakkumine ühikuhinna alusel teostavatele töödele;
		hinnapakkumine tegeliku kulude alusel teostavatele töödele.

Täpsed tingimused toetuse saamiseks on kehtestatud 
sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusega nr 4 ja Räpina 
Vallavalitsuse 09.02.2018 korraldusega nr 380 on kehtestatud 
„Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise 
tingimuse ja kord Räpina vallas“.

Sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 (vaata tabelit) toodud 
hüvitatava ühiku piirmäära alusel toetuse saamiseks tuleb 
esitada vähemalt üks hinnapakkumine.

Toetus puudega inimeste eluruumide kohandamiseks 
Räpina vallas 2019

PRESSITEADE

Valminud on projekti COOP Local 
tootekataloog

Setomaa Liidu, Räpina Inkubatsioonikeskuse, Võru valla, 
Ape valla ja Smiltene valla koostööprojekti COOP Local abil 
sai valmis kohalike piima-lihatootjate, aiasaaduste tootjate ja 
töötlejate ning käsitööliste kaardipõhine tootekataloog, mis aitab 
terviseteadlikul ja käsitööhuvilisel tarbijal leida üles neid huvitavad 
kohalikud tooted. 

“Talutoodete ja mahetoidu soovijate hulk üha kasvab. Tarbijad 
hindavad kõrgelt toidu värskust, naturaalsust ja maitset. Kohalikel 
väiketootjatel on seda, mida tarbijad soovivad. Tarbijatel on tarvis 
aidata need tooted üles leida,” selgitas Setomaa Liidu juhatuse 
esimees Margus Timmo tootekataloogi vajalikkust. 

Projektis COOP Local osalevate Ape ja Smiltene ning Võru, 
Räpina ja Setomaa valla väiketootjate tootekataloog on kantud 
kaardile, et tarbijal oleks neid lihtsam leida.

Projektis osalevad nelja valdkonna väikeettevõtjad: mar-
ja- ja puuviljakasvatajad ning -töötlejad, piima- ja lihatootjad 
ning -töötlejad, köögivilja- ja taimekasvatajad ning -töötlejad 
ja käsitöömeistrid. Nende poolt pakutavad tooted ongi lisatud 
tootekataloogi.

Tootekataloog on avatud kasutamiseks veebis, kataloogi 
leiab www.ariabi.ee lehelt.

Tootekataloogiga on võimalik edaspidi liituda ka teistel sama 
piirkonna samade valdkondade väiketootjatel. Soovijatel tuleks 
võtta ühendust tootekataloogi juures nimetatud kontaktisikuga.  

Projekti “COOP Local” elluviimist toetab Eesti-Läti piiriülese 
koostöö programm 2014–2020. Projekti kohta saab lähemalt 
lugeda www.ariabi.ee.

Setomaa Liit

Kohanduse liik Selgitus
Rakendusüksuse poolt 
kohalikule omavalitsusele 
hüvitatav ühikuhind

esimesele korrusele viiva platvormtõstuki pai-
galdamine (kui platvormtõstuk paigaldatakse 
transpordiks kõrgemale kui esimene korrus, lisada 
hinnapakkumine platvormtõstuki kulu tervikuna)

seade koos paigaldusega

 7502

laetõstuki paigaldamine seade koos paigaldusega  4316
vaheplatvormita kaldtee rajamine ehitustööde, ehitusmaterjalide, tarvikute

maksumus  2771

hoone välisukseava kohandus vajalikud lammutustööd ja uus uksekomplekt
koos paigaldusega  1403

korteri välisukseava kohandus vajalikud lammutustööd ja uus uksekomplekt koos 
paigaldusega   589

siseukseava kohandus vajalikud lammutustööd ja uus uksekomplekt koos 
paigaldusega   417

uksekünnise paigaldus ehitustööde, ehitusmaterjalide, tarvikute maksumus   433
lävepakuta ukseava kohandus lävepaku eemaldamine ja ukseava viimistlus, sh 

ehitustööde, ehitusmaterjalide, tarvikute maksumus   213

tualettruumi (see tähendab pesemisruumi ja WC 
ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus

kogu keha pesemisega seotud kohandus (see on vähe-
malt duši ja selle aluse või trapi või vanni paigaldus), 
seal hulgas ukse ja ukseava kohandus, ehitustööde, 
ehitusmaterjalide, santehnika, tarvikute maksumus

 4338

WC-ruumi kohandus ukse ja ukseava kohandus, ehitustööde, 
ehitusmaterjalide, santehnika, tarvikute maksumus

 1697
            

WC-poti vahetus inva-WC-poti paigaldus   596

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

8. aprillil  
Räpina aianduskooli saalis kl 12–13

RAHVUSLIKU MOTIIVIGA riided,
Mageveepärlitest, hõbedast 

ja vääriskividest  
DISAINEHTED ALLAHINDLUSEGA  

kuni -50%
Lisaks bambusretuusid -ja püksid.

Info: www.ethel.ee; FB: Ethel Design
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Räpina Aianduskooli aadress on muudetud, kuna juurdepääs 
nii kooli hoonele, kui  endisele aedniku majale on Aianduse täna-
valt, sest Pargi tänav on liikluseks suletud.

RÄPINA VALLAVALITSUS TEATAB

Aadress määratakse unikaalaadressi nõudvale katastriüksu-
sele ja hoonele liikluspinna järgi.

Räpina Aianduskooli uus lähiaadress on Aianduse tn 6, aed-
niku majal Aianduse tn 4 ning võimlal Pargi põik 2.

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensio-
närid oktoobrikuus nn üksi elava pensionäri toetust. 115 euro 
suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta 
kõigile, kes vastavad 1. aprillist kuni 30. septembrini kolmele 
tingimusele: 
		on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas; 
		elavad rahvastikuregistri andmetel üksi;
		kelle kättesaadav pension on väiksem, kui 1,2 kordne Eesti 

keskmine vanaduspension, mis 2019. aastal on 540 eurot.
	Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava vanaduspen-

sionärini jõuaks, soovitame juba praegu veenduda, et alates 
1. aprillist ka kõik need tingimused täidetud on.
Kontrolli enda andmeid rahvastikuregistris
Kõige rohkem küsimusi on varasematel aastatel olnud seoses 

üksi elamisega. Enamasti on põhjuseks see, et inimese andmed 
rahvastikuregistris ei vasta tegelikule olukorrale. Vanemate 
juurde on sisse kirjutatud lapsed, kes seal enam ammu ei ela 
jms. Toetuse määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet ainult 
rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et reaalselt 
üksi elav pensionär jääb toetusest ilma, kuna sissekirjutused on 
jäänud rahvastikuregistris muutmata. 

Üksi elamise reeglil on siiski ka mõned erandid. Näiteks, kui 
samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks 
nendest on pensionär, on tal õigus üksi elava pensionäri toetusele. 
Kui eestkostja ja eestkostetav on mõlemad pensionärid, on õigus 
toetusele mõlemal. Ka juhul, kui pensionär elab koos oma lapse-
ga, kes on tema ülalpidamisel perekonnaseaduse mõistes, saab 
pensionär üksi elava pensionäri toetust. See erisus on mõeldud 
just juhuks, kui pensionär kasvatab ise oma alaealist või kuni 
21-aastast õppivat last.

Üksi elava pensionäri toetust makstakse ka kõikidele 
ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes 
viibivad hooldekodus vähemalt alates 1. aprillist. Lisaks hool-
dekodus elavale pensionärile, saab toetust ka temaga samal 
elamispinnal elanud teine pensionär. Tema on jäänud üksi koju 
elama kuna üldjuhul hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid 
hooldekodusse sisse kirjutada, ei ole võimalik rahvastikuregistri 
andmeid tegelikkusele vastavaks muuta. 

Enda rahvastikuregistris olevat aadressi on võimalik igaühel 
endal kontrollida eesti.ee portaalis, valides teenuse „Registrist 
enda andmete päring“ (www.eesti.ee/portaal/rrteenus.paring_
enda_andmete).

Iga aasta aprillis tõusevad pensionid
Oluline on tähele panna, et iga aasta aprillis indekseeritakse 

vanaduspensione ja sellega seoses vanaduspensionid suure-
nevad. Üksi elava pensionäri toetuse tingimuste juures on seda 
arvesse võetud ja nii tõuseb ka toetuse saamise tingimuseks 
seatud pensionisumma igal aastal. Kui möödunud aastal pidi 

toetuse saamiseks jääma igakuise kättesaadava pensioni summa 
alla 492 euro, siis sel aastal on piiriks 540 eurot. 

Käesoleval aastal toetuse saamiseks on seega oluline, et 
vanaduspensionäri indekseeritud pensioni kättesaadav summa 
on väiksem kui 540 eurot. Täpne vanaduspensioni summa selgub 
igale pensionärile pärast indekseerimist. Et aidata juba varem 
hinnata, milliseks vanaduspensioni suurus pärast indekseerimist 
kujuneb, on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel indekseerimise 
kalkulaator: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetu-
sed/pensioni-indekseerimine-0#pensioni-kalkulaator   Sinna 
enda praeguse pensionisumma sisestamisel annab kalkulaator 
tulemuseks eeldatava uue pensionisumma. Oluline on siiski 
teada, et kalkulaatoriga saab kalkuleerida vaid uut vanaduspen-
sioni summat ja see annab õige tulemuse vaid juhul, kui kõik 
vanaduspensioni saamise alused on jäänud samaks. Näiteks, 
kui vanaduspensionär on vahepeal tööl käinud või otsustab 
edaspidi kasutada tulumaksuvabastust töötasult vms, ei pruugi 
kalkulaatorist saadav tulemus täpne olla. 

Täpset uut vanaduspensioni suurust on võimalik vaadata 
pärast 1. aprilli eesti.ee portaalist. 

Kui pension tuuakse koju, saab pensioni suurust vaada- 
ta teenuses „Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine“  
(www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/
teie_pension_toetused_ja_huvitised).

Kui pension makstakse panka, leiab info teenuses „Minule 
makstav pension, toetused ja hüvitised“ (www.eesti.ee/est/
teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/kod_vmaksed).

Toetuse määramisel läheb lisaks arvesse ka välismaalt saa-
dav pension. Üksi elava pensionäri toetust makstakse juhul, kui 
Eestist ja välisriigist saadavate pensionite summa kokku jääb alla 
540 euro. Oluline on, mis on välisriigist saadava pensioni suurus 
1. aprilli 2019 seisuga. Välismaalt saadava pensioni kohta peab 
vanaduspensionär ise Sotsiaalkindlustusametile info andma. 

Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse saamise peamiseks eelduseks 

on korras andmed rahvastikuregistris. Kui pensionär ei vasta 
mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil, aprillist septemb-
ri lõpuni, üksi elava pensionäri toetuse saamise tingimustele, 
tekib järgmine võimalus toetust saada järgmisel aastal. Ka siis 
võetakse aluseks rahvastikuregistris aprillist septembri lõpuni 
olevad andmed. 

Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab sot-
siaalkindlustusamet kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/uksi-elava-pensionari-toetus-0 

Merle Sumil-Laanemaa,
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik 

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab 
alates 1. aprillist vastama kolmele tingimusele

Hajaasustuse programmi  
2019. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2019. 
aastal alates 11. märtsist kuni 13. maini.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades 
elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata 
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1.  veesüsteemid;
2.  kanalisatsioonisüsteemid;
3.  juurdepääsuteed;
4.  autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine 

pole liitunud elektrivõrguga).
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale:
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, 

kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
1.  taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanu-

arist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele 
projektiga toetust taotletakse;

2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt 
katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 
alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele 
projektiga toetust taotletakse;

3.  taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja 
arvatud juhul, kui see on ajatatud. Toetuse taotluses tuleb 
ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). 
Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. 
Kaastaotlejad peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud 
nõuetele. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud 
kõigi kohustuste täitmise eest.
Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta 

on 6500 eurot.
Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning  

oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. 
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka 
aastatel 2014–2018 hajaasustuse programmist saadud toetuse 
summa.

Tegevuste planeerimisel kindlasti arvestada sellega, et iga 
valdkonna jaoks on võimalik toetust saada ainult üks kord kuue 
kalendriaasta jookusul. Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi 
taotlus.

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest 
dokumentidest:
1)  projekti eelarve (vastav vorm);
2)  projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast 

(vastav vorm iga valdkonna kohta);
3)  oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri (vabas 

vormis);
4)  veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee 

kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks 
Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti 
eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist 
saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku 
rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba 
paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine 
põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta 
joogivee nõuetele (teostab Terviseamet, analüüsi kulu võib 
lisada eelarvesse);

5)  kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate 
hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada 
sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;

6)  korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõuso-
lek (vabas vormis);

7)  kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, ainult sel juhul, kui 
toetuse taotlejaks pole omanik (vabas vormis).
Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil 

koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Räpina Vallavalitsusele, 
tuues paberil originaalallkirjadega sekretär-asjaajajale või saa-
tes elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile 
vald@rapina.ee

Hajaasustuse programmi reguleeriv määrus, vastavad 
vormid ning abimaterjalid on elektrooniliselt kättesaadavad 
veebilehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuse-programm 

Ester Lemats,
arendusspetsialist

VALLAKANTSELEI KONTAKTID:

Vallasekretär Piret Paulson 799 9502 piret.paulson@rapina.ee Vastuvõtt E 9–12

Registripidaja Viigi Oru 799 9519 viigi.oru@rapina.ee Vastuvõtt E–R 9–12 ja 13–16

Volikogu sekretär Eva Morel 799 9509 eva.morel@rapina.ee Vastuvõtt E–R 9–12 ja 13–16

Kantseleispetsialist Ene Tammekun 730 3431 ene.tammekun@rapina.ee Vastuvõtt E–N 8–13 

NÄITUSED
Näitus „Meie Aadu ehk Räpina Leivakombinaat vol 2“ on 
avatud  Räpina Raamatukogus.
Näitus „Räpina Puhkpilliorkester 150“ on avatud Räpina Ko-
duloo- ja Aiandusmuuseumis, 25. aprillil näituse “Aed vajab 
armastust ja andumusega tööd ehk Eino Peedel 80“ näituse 
avamine kell 14.00–16.00
Eneken Volkovi näitus „Värvid piirides ja piiridest väljast“ 
18.03–21.04 on avatud Leevi rahvamajas.
Toivo Leesi fotonäitus „Hetkesähvatusi loodusradadelt“  
22.04–31.05 on avatud Leevi rahvamajas
Kaidi Leeni maalinäitus „Valik töid“ on avatud Mehikoorma 
Põhikooli I korrusel.
Toivo Leesi fotonäitus „Hetkesähvatusi loodusradadelt“ on 
avatud Mehikoorma Seltsikeskuses.
Urmas Tuuleveski  erakogu näitus „Siversi Sepikoja  saani-
tekid“  avatud Räpina Loomemajas aprilli keskpaigani.
„Eesti keeke aasta 2019“ on avatud Ruusa Raamatukogus 
14 – 31. märts
„Hille Karm: aega antud mõelda, aeg antud…“ 01–30 aprill 
Ruusa Raamatukogus
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Põlva maakonna sõprusmaakond Segebergist olid tänavu 
visiidil  maavanem Jan Peter Schröder,  volikogu esimees Claus 
Peter Dieck ja Rüdiger Jankowski – Segebergi maakonna välis-
suhete ametnik.

Sakslased saabusid Eestisse juba 21. veebruaril, veetes oma 
külastuse esimesed päevad Põlvas ja Moostes tutvudes Põlva 
vallavalitsuse, erinevate haridusasutuste, Arcwoodi ning Mooste 
mõisakompleksiga. Räpinasse saabusid külalised esmaspäeval, 
25. veebruaril.

Kõigepealt tutvuti Räpina vallavalitsusega, kus kohvitassi 
taga räägiti muuhulgas ka seda, milliste sarnaste probleemidega 
igapäevatöös kokku puututakse. Selgub, et ka Saksamaal tege-
letakse kõige rohkem külavaheteede probleemidega. Segebergis 
pole loomulikult probleem rahas vaid hoopis selles, kes tegeleks 
teedeehitusega. Maavanem Jan Peter Schröder soovitas, et ärge 
muutke kõiki oma külateid asfaltteedeks, kruusateed on sakslaste 
meelest võluvad ja idüllilised. 

Kuigi Saksamaa on väga heal tasemel ja suhteliselt rikas 
riik, on neil väikeselt Eestilt paljutki õppida, leidis Claus Peter 
Dieck. Ühiskond ja tehnoloogia on pidevas muutumises, väikestel 
riikidel on tehnoloogia valdkonnas arenemisel just palju eeliseid 
muutustega kaasa minemisel. Näiteks käib Saksamaal KOV-ide 
töö tänapäevalgi veel tohutu hulga paberimajandusega, sest 
dokumente ei allkirjastata elektrooniliselt ega ole ka e-valimisi. 

Räpina vallavalitsust  
külastasid „Õnneseened“

21. veebruaril külastasid Räpina vallavalitsust vabariigi 
aastapäeva pühademeeleolus lasteaia Vikerkaar Õnneseene 
rühma lapsed.

Lapsi ja nende saatjaid võttis vallavanem Enel Liin vastu 
Räpina vallavolikogu saalis. Vallavanem tutvustas, mida tehak-
se volikogu saalis ja rääkis millist tööd vallavalitsuses tehakse. 
Lapsed said ka ise rääkida, mida nad arvavad, et vallamajas te-
hakse. Näiteks arvati, et tehakse puure hulkuvate kasside-koerte 
püüdmiseks. Vallavanema abil sai see teema nüüd selgemaks. 
Koolieelikutel oli palju küsimusi ka vallavanemale isiklikult. Uuriti, 
kas vallavanema töö on raske, kus vallavanem elab ja kas tal ka 
lapsi on ning millise autoga sõidab.

Lapsed said teada, et vallavanema töö on väga laialivalguva 
iseloomuga ning et ta ei istu kaheksast poole viieni kogu aeg oma 
laua taga. Tihti on tööpäevad õhtuti ja ka nädalavahetustel, kui 
tuleb käia erinevatel üritustel või koosolekutel oma valda esin-
damas. Vaatamata sellele, et töö on raske, meeldib see vallava-
nemale kuna läbi selle on võimalik palju uut ja huvitavat õppida.

Üllatav oli õpetajate ja laste jaoks see, et vallavanem Enel 
Liin on sündinud siin majas ja kohas, kus praegu asub volikogu 
saal. Sealt viidi Enel edasi Leevile, kus ta oma lapsepõlve veetis. 
Huvitav oli sügisel kooliminevatel lastel teada saada sedagi, et 
vallavanem on koolis käinud Räpinas.

Üks laps küsis, kui palju pabereid vallavanem ühe tööpäeva 
jooksul täis kirjutab ning sai teada, et mõnikord allkirjastab 
vallavanem lausa 50 dokumenti, mõni päev vähem. Uuriti, kas 
vallavalitsusel on plaanis ka midagi laste jaoks teha. Saadi teada, 
et kevadel valmib avalik mänguväljak lastele Räpina Tuletõrje 
väljakule, plaanis on ehitada ka seiklusrada. Lõpetuseks said 
„Õnneseened” uudistada vallavanema kabinetti ning istuda tema 
toolil. Küsiti ka kabineti vitriinkapis olevate karikate ja kingituste 
kohta, mida vallavanem lahkesti ka tutvustas.

Vaike Tammes,
Räpina valla avalike suhete spetsialist

Räpina valda külastas  
Bad Segebergi delegatsioon

Sakslased tõdevad, et tegu ei ole niivõrd tehnilise probleemiga 
vaid pigem on asi mõtteviisis ja harjumustes kinni olemises. 
Blanketid on asjaajamisel küll veebist leitavad, kuid need tuleb 
välja trükkida ja omakäeliselt allkirjastada. Volikogu liikmetel on 
küll kõigil tahvelarvutid ja eelnõusid ning muud taolist volikogu 
töösse puutuvat pole vaja välja trükkida. Probleemiks on pigem 
see, et iga volikogu liikme kodus ei pruugi olla head interneti-
ühendust. Istungeid viiakse siiski läbi tahvelarvuteid kasutades. 
Sõprusmaakonna delegatsioon näeb kõige suuremat koostöö 
potentsiaali noorte ja sotsiaalvaldkonnas.

Külalistel oli planeeritud Räpina külastuseks aega vaid lõuna-
ni, siiski jõudsid nad selle ajaga tutvuda Räpina sadamaga, mille 
kohvikuhoones tegi külalistele põhjaliku ülevaate Räpina vallavo-
likogu esimees Teet Helm. Külalised said teada, et sadamasse 
tehakse aastas sadamat umbes 600 külastust, igapäevasel on 
suvel paate 30-ringis.

Sadamast suundusid saksa sõbrad Räpina Paberivabrikusse, 
kus said põhjaliku ekskursiooni Räpina Paberivabriku juhatajalt 
Mihkel Peedimaalt. Külalised olid Euroopa vanimast paberivab-
rikust väga huvitatud ja vaimustuses külaskäigust sinna. 

Vaike Tammes,
Avalike suhete spetsialist

Bad Segebergi delegatsioon Räpina vallavolikogu esimehe 
ja vallavanemaga.                                         Foto: Andrus Karpson

Sakslased külastasid ka meie Euroopa vanimat järejapanu 
töötanud paberivabrikut.                                 Foto: Vaike Tammes

Õnneseente rühm külastas Räpina vallavalitsust.
Foto: Andrus Karpson

„Tsõõrikväelise“ illustratsioonide 
näitus jõudis oma juurte juurde

Ülemöödunud aastal oli laste omaloomingukonkursi Mino 
Võromaa 30.aastapäev, mille puhul ilmusid kõikide konkursside 
paremad lood kogumikus „Tsõõrikväeline“. Raamatu on kunsti-
liselt kujundanud Võrumaalt pärit noor kunstnik Joosep Sepp. 

Esimene kogumiku illustratsioonide näitus oli Võru Lasteraa-
matukogus ja veebruari lõpus jõudis see Leevi rahvamajja. Pea-
mine põhjus oli see, et Joosep on lapsepõlves küllalt palju aega 
veetnud Leevil vanaema pool. Näituse avamisel ütles kunstnik, 
et tahaks veel nüüdki siia tulla ja siin olla, aga õppimise tõttu ta 
seda kuigi tihti ei saa endale lubada. Küll aga on tal lapseeast 
alles mälupilte, mis on oma kujud saanud kogumikus. Näiteks 
võib piltidel ära tunda vanaema koera Laika, kellega Joosep maal 
olles ringi jooksis. Ka kodumaja ja suitsusaun on digimaalidena 
nii raamatus kui ka näitusel oma koha leidnud. Kunstnik jagas 
selgitusi, kuidas valmivad digimaalid, mis on nauditavalt lennukad, 
rõõmsavärvilised ja fantaasiarikkad. Leevi kandi rahvast kõneta-
vad need eriti, sest piltidelt võib leida kohaliku looduse mõjutusi 
ja seetõttu tunduvad need väga omadena.

Kogumikku on ära trükitud küllaltki palju Viluste kooli ja ka 
endise Leevi kooli  laste lugusid, seega on raamat „Tsõõrikväe-
line“ suure kohaliku tähtsusega. Joosep luges ette ka oma loo, 
mis kirjutatud Võru kooliajal. Ettelugejaid oli teisigi ja kõik lood 
tekitasid omalaadselt mõnusa ja humoorika tunde – põhjus võru 
keeles, mis mõjub alati vahetult. 

Näitus oli avatud Leevi rahvamajas märtsi keskpaigani. 

Aasa Liiv 

Joosep Sepp tutvustab oma digiillustratsioone.
Foto: Toivo Lees

Veebruar on teadagi küünlakuu, sõbrakuu ja sünnipäevakuu 
ning sünnipäevalapseks sedapuhku meie kaunis Eestimaa. 
Selle tähtsa sündmuse puhuks valmistasid kõik rühmad ilusad 
tordid, mis kahjuks ei läinud üheskoos maitsmiseks, vaid  hoopis 
pakkusid silmailu. Torte valmis paljudest erinevatest materjali-
dest - plastiliinist, puidust, soolataignast, penoplastist – kõigest, 
mida loovus pakkus. Hiljem võis kauneid torte imetleda näitusel 
lasteaia fuajees. 

Traditsiooniliselt toimus veebruaris lasteaia luulepäev, mille 
teemaks oli sellel aastal „Õnnelik laps luuletab ja loeb“. Lapsi, 
kes olid usinad ja õppisid selgeks luuletused, oli palju ning igas 
vanuses. Esineda on vahva ja luulepäev pakkus selleks suure-
pärase kogemuse. Aitäh kõigile vanematele, vanavanematele ja 
õpetajatele, kes lastele luuletused selgeks õpetasid.

Sõpradega on alati  tore koos mängida ja midagi ette võtta. 
Sipsikute rühma lapsed  käisid sõbrapäeval Prive mängumaal 
möllamas. Muumide rühm külastas Provintsi kohvikut, kus 
üheskoos söödi friikartuleid, pannkooke ja tantsiti koos sõpra-
dega. 

Eestimaa sünnipäeva tähistati üheskoos saalis. Rühmad 
esinesid rahvuslike tantsudega ja koos lauldi laule Eestimaast 
ning kodust.

Sellel õppeaastal püüame võimalikult palju viibida õues 
mängides, uurides ja avastades uut ning põnevat. Iga kuu 

Veebruarikuu lasteaias

õpetavad rühmade õpetajad kõikidele lastele uusi õuemänge. 
Sipsikute rühma õpetajate juhendamisel toimusid veebruaris 
õuemängupäevad. Lapsed õppisid mängude kaudu sõbraga 
koostööd tegema, temaga arvestama, võitma ja kaotama, kinni 
pidama reeglitest ja tundma rõõmu mängimisest. Laste elevil 
nägudest võis välja lugeda, et mäng on neile väga tähtis ja 
oluline töö!

Ka õpetajad õpivad ja täiendavad end pidevalt. 
Ühel õhtupoolikul kogunesid käsitööhuvilised Põlvamaa 

lasteaiaõpetajad Räpina Loomemajja, kus kõigepealt tutvuti  
majaga ja siis valiti omale meelepärane töötuba. Juhendajate käe 
all valmisid keraamika töötoas osalejatel savikausid ning klaasi-
maali töötoas kaunid tassid. Kuna savikausside lõppviimistlus jäi 
juhendaja teha, siis hiljem värvilist kaussi nähes olime üllatunud, 
et hallist savitükist oli nagu võluväel saanud kaunis lauaehe. 

2019. aasta on eesti keele aasta ning ajalehe ilmumise ajaks 
on käes märtsikuu. Sellel kuul tutvuvad lasteaialapsed Eesti 
kirjanike ning nende teostega.  20. märtsil toimub kohtumine  
lastekirjanik Epp Petronega, kes tutvustab oma loomingut  ning 
on võimalik osta  ka raamatuid. Kõik huvilised on oodatud!

Ilusat kevadet soovides!
Sipsikute rühma õpetajad 

Jaanika ja Gerli

Luulepäev lasteaias.                                                                                                                                                      Foto: Kätlin Kaljas
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Räpina Spordikooli korvpallurid 
võistlevad edukalt

Räpina Spordikooli noored korvpallipoisid osalevad Eesti 
Meistrivõistlustel miniliigas. Räpina mängib selles liigas tuge-
vamas A grupis, kus osaleb 11 võistkonda üle Eesti. Nõrgemas 
B grupis osaleb 18 võistkonda. Hetkel jagatakse Pärnuga 7.-8. 
kohta 29 võistkonna seas. Viimane miniliiga etapp mängitakse 
24.märtsil Pärnus.

16.veebruaril toimunud korvpalli Eesti Meistrivõistluste minilii-
ga vahegrupi etapil saavutasid Räpina spordikooli õpilased kaks 
võitu. Põhiliselt 2007. aastal sündinud poiste mõõduvõtus alistati 
esmalt Mait Käbini juhendatav KK Pärnu ning teiseks Allar-Raul 
Antsoni juhendatav Rapla/Kohila.

Kui Rapla/Kohilaga oli mäng natuke pingevabam, siis KK 
Pärnuga oli mänguseis viimasel veerandil punkt punktis. Väga 
hea mängu tegid kõik mängijad, aga eriti paistis silma Jaan 
Junson. Ta aitas oma võistkonna võidule KK Pärnu üle, visates 
mängus 26 punkti! Viimased 5 punkti viskas ta otsustaval viimasel 
mänguminutil. Marvin Poltan viskas 8 punkti.

Võistkonnas mängivad: Jaan Junson, Marvin Poltan, Karl-
Robert Härm, Oliver Hans Kaljuvee, Romet Ula, Rasmus Oijov 
ja Kevin Salve, Anton Kusnets.

Head meelt teeb see, et nii mõnedki Räpina spordikooli õpi-
lased on arvatud Lõuna-Eesti koondvõistkonda, kes mängivad 
Balti liigat kõval tasemel U-13 sarjas. Räpina poistest kuuluvad 
sinna Jaan Junson, Marvin Poltan, Oliver-Hans Kaljuvee, Romio 
Tikka, Karl-Robert Härm. Poiste treener on Ants Järv.

Räpina Spordikooli vanemad poisid ja vilistlased osalevad 
sellel aastal Põlva-Võru Ühisliiga II liigas, kus osaleb 5 võistkonda. 
Praeguseks on peetud ära kolm etappi ning Räpina on võitnud 
kõik kolm kohtumist. Esimene mäng Antslaga võideti 64:55, teine 
SK Känguruga 69:62 ja viimati kodusaalis Pühajõe 66:41. Viima-
ses kohtumises Pühajõe (Võru) vastu olid meie resultatiivsemad: 
Kristian Lillemäe 21p, Marthin Vahtra 14p ja Alvaro Krasnov 11p.

Ees ootab veel 5 etappi ja II liiga parim selgub aprilli lõpuks. 
Räpina Spordikool mängib järgmises koosseisus: Egert Aia, 
Kristian Lillemäe, Risto Lillemäe, Marthin Vahtra, Reijo Sõukand, 
Alvaro Krasnov, Sander Tensing, Vallo Vaherpuu, Harri Mähar, 
Andreas Närep, Toomas Kilk. Poiste treener on Jaanus Meitus.

Räpina Spordikool

Reedel, 15. veebruaril viidi Ülenurmel läbi Eesti Muusika-
koolide Liidu korraldatud klarnetikonkursi Lõuna-Eesti voor. 
Meie muusikakooli õpilane Aksel Vürst pälvis oma vanusegrupis 
I koha.

Erialatunde saab Aksel H. Elleri nim Tartu Muusikakooli noor-
teosakonnas õpetaja Tõnu Kalmi käe all, kontsertmeistriks on Ieva 
Kostanda. Lisaks klarnetile õpib Aksel vabaõppes veel löökpille, 
osaleb Räpina puhkpilliorkestri, Eesti Noorte Puhkpilliorkestri ning 
muusikakooli bandi töös.

Pühapäeval, 17. veebruaril toimus H. Elleri nim Tartu Muusi-
kakoolis Eesti Muusikakoolide Liidu korraldatud konkursi “Parim 
Noor Instrumentalist” Lõuna-Eesti voor flötistidele. Meie 
koolist osales konkursil vaid üks õpilane – Minna Emilia Vürst. 
Juba varasemalt muusikakoolis toimunud õpilaskontserdil, kus 
Minna oma konkursikava esitas, tekkis kuulajatele arusaam, 
et tegemist ei ole lihtsalt mängija või harrastajaga, vaid Noore 
Muusikuga. Minna on laval enesekindel, väga musikaalne, tema 
esitatav muusika jõuab iga kuulajani. 

Konkursi reglemendi järgi on võimalik saavutada kokku 25 
punkti. Minna pälvis kõigilt žürii liikmetelt 24 punkti, millega ta 
saavutas 27 konkurendi seas esimeses vanusegrupis ülekaalukalt 
esikoha! Soovime Minnale palju õnne ning hoiame kõvasti pöialt 
finaalis! Soovime õnne ka flöödiõpetaja Oksana Iljašenkole ja 
kontsertmeister Martina Liiverile!

Laupäeval, 02. märtsil toimus Tartu I Muusikakoolis vaba-
riiklik metsasarvemängijate konkurss “Parim Noor Instru-
mentalist”. Kuna metsasarv on keerulise mängutehnika tõttu 
küllaltki haruldane puhkpill, mida enamikes koolides ei õpetata, 
siis piirkondlikke voorusid läbi ei viidudki. Meilt osales konkursil 
kooli ainus metsasarvemängija Jakob Täht, kelle suurepäraste 
esinemistulemuste peale võib alati kindel olla. Koostöös õpeta-
ja Kaido Otsinguga (suurepärane metsasarveõpetaja, Tartu 1. 
Muusikakooli direktor, endine teater “Vanemuine” metsasarve-
mängija) on tulemused olnud hämmastavad. Jakob teenis välja 
23,45 punkti, mille põhjal talle omistati II koht. Jakobi mängu 
toetas klaveril meie kontsertmeistrist virtuoos Martina Liiver. 
Esimest kohta välja ei antudki, sest selleks oleks pidanud saa-
vutama 24 – 25 punkti. II koht läks jagamisele Eduard Tamraga 
Tartu I Muusikakoolist, kes pälvis žüriilt 22,92 punkti. Kokku anti 

Räpina muusikakooli õpilased on olnud 
konkurssidel väga edukad

Tõnu Kalm ja Aksel Vürst.
Fotod erakogust

Minna koos flöödiõpetaja 
Oksana Iljašenko ja klaveri-
saatja Martina Liiveriga.
viie vanuseastme peale vaid üks esikoht, mille saavutas Uku 
Astover Tartu I Muusikakoolist.

Palju õnne Jakobile, õpetaja Kaido Otsingule ning kontsert-
meister Martina Liiverile! Jääme teilt ikka suurepäraseid esinemisi 
ootama!

Laupäeval, 9. märtsil toimus Nõmme Muusikakoolis konkursi 
“Parim Noor Instrumentalist” vabariiklik finaalvoor klarneti 
erialal. Meie koolist osales seal Aksel Vürst, kes saavutas 3. 
vanusegrupis 1. koha. 2. ja 3. kohta välja ei antud. Ülejäänud 
osalejad pälvisid diplomid.

Akseli õpetaja on Tõnu Kalm ning kontsertmeister Ieva 
Kostanda (mõlemad H. Elleri nim Tartu Muusikakooli õppejõud).

Soovime Räpina Muusikakooli pere poolt Akselile ja õpeta-
jatele palju õnne nii tähtsa võidu puhul!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

13. veebruaril Mammaste koolimajas toimunud Põl-
vamaa poiste-solistide lauluvõistlusel selgusid need 14 
poissi ja noormeest, kes lähevad maakonda esindama 
poiste-solistide võistulaulmise Lõuna-Eesti vahevoorus 
23.–24. märtsil. Kontserdi formaadis toimunud Põlvamaa 
lauluvõistlusest võttis osa 23 poissi.

Eesmärgiga edendada ja propageerida poistelaulu, korraldab 
Eesti Meestelaulu Selts üle-eestilise poiste-solistide võistulaul-
mise 2019. aasta kevadel juba üheteistkümnendat korda. Lau-
luvõistlus viiakse läbi kolmes voorus – linnade ja maakondlikud 
eelvoorud, Lõuna- ja Põhja-Eesti vahevoorud ning finaalkontsert.

Kuni 5-aastaste poiste vanusegrupis pääses Põlvamaalt edasi 
järgmisesse vooru Jürgen Eerits (juhendaja Nele Risttee). Kuue 
kuni 7-aastaste eelkooliealiste poiste vanusegrupi parimateks 
osutusid Remi Miil  (Külvi Paide) ja Karl Markus Rebane (Marika 
Aruküla). Seitsme kuni 9-aastaste vanusegrupis said järgmisesse 
vooru Devon Kuur (Mare Urban), Marvin Mahla (Eda Heinaste), 
Johannes Mesak (Riina Velmet, Mirjam Mesak) ja Alfred Vürst 
(Margot Suur). Kümne kuni 11-aastaste poiste vanusegrupis 
võitsid maakondliku vooru Marvin Rammul (Lily Veidenerg) ja 
Martin Ziukman (Kersti Juurma). Vanusegrupis 12-aastased ja 
vanemad poisid kuni häälemurdeni olid parimad Remon Hainson 
(Marika Aruküla) ja Kristo Kõiv (Edith Saks) ning kuni 16-aastaseid 
häälemurde läbiteinud noormehi läheb Põlvamaalt esidama Andry 
Must  (Margot Suur) ja 17 kuni 20-aastased noormehi Jan-Mattias 
Kottise (Margot Suur) ja Greg-Mattis Murumets (Edith Saks).

Põlvamaa muusika aineühenduse juhi Eda Heinaste sõnul 
on Põlva maakond üleriigilisel poiste lauluvõistluse eelnevatel 
aastate esinenud väga edukalt. Läbi lauluvõistluse ajaloo on 
võimekatel poistele hiljem pakutud rolle teatrite lavastustes ning 
poisid on saanud võimaluse esineda olulistel tunnustusüritustel. 
Poiste lauluvõistlus on andnud panuse karjääriks sellistele artis-

Selgusid Põlvamaa poiste-solistide  
lauluvõistluse parimad

Selgusid 14 poissi ja noormeest, kes lähevad Lõuna-Eesti 
vahevooru maakonda esindama.                    Foto: Riho Semm
tidel nagu Uku Suviste, Pearu Paulus, Koit Toome, Kalle Sepp, 
Mikk Kaasik ja paljud teised.

2019. aasta poiste-solistide Põlvamaa võistulaulmise päeva-
juhid olid Põlva Gümnaasiumi abituriendid Hanna Maria Laane ja 
Jan-Mattias Kottise,  kontsertmeistriks „Minu arm” laulu-ja tantsu-
peo dirigent ning maakondliku laulu-ja tantsupeo juht Riivo Jõgi. 
Võistulaulmise vaheajal said kõik esinejad ja konsterdikülastajad 
osaleda ühises Kuldvillaku viktoriinis, mis oli pühendatud laulu- ja 
tanstupeo 150 juubelile ning meeste- ja poistelaulule.

Asser Jaanimets,
Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist

20. veebruaril üllatasid Mehikoorma lastehoiu pisikest peret 
kavalate nägudega lapsevanemad, kes olid tulnud õnnitlema 
ning võtnud kaasa ka suure nännikoti. Oli ju lastehoiu avamisest 
möödunud seitse aastat.

  2012. aastal leidis Meeksi Vallavalitsus, et vajadus lastehoiu 
järele on suuresti kasvanud ning noori peresid toetades suude-
takse meelitada neid ehk ka maapiirkonda elama jääma. Samas 
oli ka noorte perede arv täiesti arvestatav.

 Sobilik ruum leiti Meeksi valla Seltsikeskuses. Seal tehti kerge 
remont ja osteti sisse hädavajalik mööbel ja inventar. Avamisel 
said lapsed ka esimesed mänguasjad kingituseks. Lapsehoidja 
Larissa Golubovi käe all alustas lastehoius käimist seitse toredat 
põngerjat.

 Aastatega on nõudlus lastehoiu järele suurenenud ning hetkel 
käib lastehoius kümme kuni seitsmeaastast särasilmset toimekat 

mudilast. Üks laps käib kuni lõunani mängimas, sest sügiseni 
magamiskohti ei jätku.

  Lõuna paiku katsime laua tervislike suupistetega ja loomu-
likult ei puudunud sünnipäevalaualt ka maiustused ning aukohal 
põlesid 7 küünalt. Laulsime sünnipäevalaulu, mängisime ring-
mängu „Kes aias” ja kallistasime lapsehoidjat. Küünlaid puhudes 
soovisime jätkuvalt palju toredaid lapsi ja lastehoiule pikka iga.

 Tänamata ei saa ka jätta neid lapsevanemaid, kes võimal-
dasid meile selle toreda hetke. Aitäh! Eks meilgi on tulnud ette 
raskemaid ja kergemaid aegu, aga koos üksteist rohkem mõistes 
ja toetades saame palju ära teha meie silmarõõmude heaks.

Inga Rõzova

Sünnipäev Mehikoorma lastehoius

Mängu esimeses veerandis oli Räpina Spordikool Pühajõe 
vastu eduseisus 21:0.                                            Foto erakogust
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16. maakondlik sõbrapäevapidu
Räpina ÜG õpilasesinduse eestvedamisel sai taas teoks tore 

pidu, kuhu tuli sõpru nii Põlva-, Võru kui ka Tartumaalt.
Lustaka etteaste ja videoklipiga  astusid üles 9. ja 10. klassi 

noormehed ning suure aplausi osaliseks sai samuti Andres Pa-
lusalu, kes on kui tuntud tuletantsija.

Külalisesinejaks oli seekord ansambel Kapriiz, aga eriti hea 
meel oli DJ Kristajan Hirmo üle, kes taas tee oma kooli tagasi 
leidis ja kõik saalisolijad endaga kaasa haaras.

Lisaks oli tellitud fotoboks, kus sai sõpradega ennast jääd-
vustada ja õpilasesindus kandis hoolt kohviku eest, kus müüdi 
nende valmistatud küpsetisi ja maitsvat jäätisekokteili. Avatud oli  
õnneloos ning ka piletite vahel loositi välja palju häid auhindu.

Päevasündmused jäädvustasid Keir Rämson ning Andry 
Must.

Saime kõigilt külalistelt väga palju tänusõnu ning positiivset 
tagasisidet.

 Kõige rohkem oli õpilastel hea meel selle üle, et meil on nii 
sõbralikud inimesed ja asutused, tänu kellele see üritus teoks 
sai. Toetajaid on võimalik näha kooli kodulehel.

Aitäh teile kõigile!
Siinkohal tahan avaldada kiitust kõigile õpilasesinduse liik-

metele eduka koostöö eest!

Marika Ääremaa

Vastlapäev Mehikoorma Põhikoolis
Sel aastal ei lubanud ilmaolud meil traditsioonilist vastlapäeva 

õues läbi viia, vaid talvemängud toimusid hoopiski kooli spord-
isaalis. 

Lapsed said kelgutada tekkidel ning suusatada tuli „Visu Start“ 
papist suuskadel. Lumesõda sai maha peetud paberkuulidega 
ja oasupi jaoks sai kiiruse peale ube kogutud pesulõksudega. 
Tugevamad said näidata oma osavust vildi viskamises. 

Traditsiooniliselt oli vastlalõunaks herne- ja oasupp ning suure 
kreemitutiga vastlakukkel. 

Tore oli läbi viia üritust, kus kogu väike koolipere oli kaasatud. 

Ürituse läbiviijad 

Inga Rõzova, Ene Rõzova

12. veebruaril toimus koolis küberkiusamise vastane 
koolitus
Noorsoopolitseinikud Terje Lukk ja Aliis Udras selgitasid, et 

kiusamine ei mõjuta ainult noori, kiusatav võib olla ükskõik kes 
meist. Oluline on, et noor julgeks rääkida kiusamisest ja  pöörduks 
abi saamiseks võimalikult kiiresti oma usaldusisiku poole, kelleks 
võib olla lapsevanem, klassijuhataja, noorsootöötaja või mõni 
teine täiskasvanu. Helistada võib ka lasteabi telefonile 11611.

  Samuti on oluline teada, missugune käitumine on suhtlemine 
ja mis hetkest muutub see kiusamiseks. Paljudel juhtudel toimub 
küberkiusamine varjatult. Sellistel puhkudel saab ka ise palju ära 
teha. Alustada tuleks  sõprade valikust  suhtlusvõrgustikus ja olla 
tähelepanelik ning ettevaatlik uute suhete loomisel.

  Noorsoopolitseinikud mängisid õpilastega nutimängu 
Kahooti. Seal pidi oma meeskonnaga kiiresti vastama küsimus-
tele, mis puudutasid küberkiusamist. Saime vastused paljudele 
küsimustele nagu näiteks: missugused tegevused on kuriteod? 
Kuidas satutakse ohvriks? Kuidas hoida oma seadet turvalisena? 
Missuguseid suhtlusäppe kasutatakse?

Sealjuures kiusamine ei kao kuhugi, pigem süveneb. Aga 
olles teadlikumad, saame ise kiirelt reageerides kõige ebameel-
divamaid asju ära hoida.

Inga Rõzova,
Huvi-ja noorsootööjuht

Sõbrapäeva organiseerisid õpilasesinduse liikmed ja huvijuht 
Inga Rõžova. Sel päeval tuli kõigil kanda midagi punast. Üheskoos 
valmistasime vahetundide ajal vahvaid käepaelu ning toimus ka 
ühispildi tegemine.

Taire Pungar ja Liina Fokin

21. veebruaril toimus Viluste Põhikooli aulas Eesti Vabariigi 
sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus. Räpina vallavanem 
Enel Liin ja vallavolikogu esimees Teet Helm andsid üle Räpina 
valla silmapaistvamatele õpilastele ja õpetajatele Enn Tarveli 

9. veebruaril korraldas JA Eesti ettevõtlushimulistele noortele 
õpilasfirmade laada, kus osales 278 õpilas- ja minifirmat. Meie 
koolist osalesid MTMT ja Magusad Maitsed. Õpilased said uusi 
kogemusi suhtlemis- ja müümisvaldkonnas. ÕF MTMT-le pakuti 

Õpilasesindus sõbrapäeval koos Kristjan Hirmoga.
Foto: Keir Rämson

Näitus:  
„Siversi Sepikoja Saanitekid“
4. märtsil avati Urmas Tuuleveski erakogust näitus „ Siversi 

Sepikoja Saanitekid.“ Miks on näitusel selline nimi? Tutvustuseks 
andis  erakogu omanik ülevaate Siversite mõisa ajaloost nii Õisus 
kui ka Räpinas. 

Mõlema mõisa omanik oli Peter von Sivers. Aastate eest õn-
nestus Urmas Tuuleveski perel Siversi mõisa sepikoja omanikuks 
saada. Tekkis huvi meie esivanemate käsitöökunsti vastu. 
Aja jooksul kogunes saanitekkide pakkumisi Eesti erinevatest 
paikkondadest. Igal tekil on rääkida oma lugu. Iga tekk kajastab 
oma kihelkonna värve ja mustreid.  

Tekke ja vaipu kasutati 18.–19. sajandil eelkõige külma kait-
seks. Rahvapärases vaibaloomingus jagati kattevaibad otstarbe 
järgi: sõidu - ja voodivaipadeks. Vankri ja saanitekid kujunesid 
toredusesemeteks, mistõttu nende kaunistamisele pöörati suurt 
tähelepanu. Iga pere pidi omama vähemalt kahte sõiduvaipa, 
millest üks oli istmekoti ja teine jalgade jaoks. Istumise all olevat 
tekki kasutati ka hobusele katteks külma kaitseks, seetõttu oli ta 
lihtsam. Kuid jalgade tekk oli rikkalikuma kaunistusega. Pühapäe-
viti kiriku ees oleva lasipuu külge seotud hobused koos saanide ja 
nendel olevate tekkidega moodustasid omamoodi vaibanäituse. 
Kui oli vaesem pere ja ei olnud  uut materjali teki valmistamiseks 
võimalik saada, tuli läbi ajada käepäraste materjalidega. Näitusel 
ongi eksponeeritud üks „vaese mehe“ saanitekk, mis on kokku 
õmmeldud mantli siiludest – imepeen näputöö. 

Näitus pakub silmailu nii käsitööhuvilistele kui ka ajaloost 
huvitatutele. Seda imelist näputööd ja traditsioonidest osasaamist 
on võimalik nautida loomemajas aprillikuu keskpaigani. Oma silm 
on kuningas.  

Merike Paap, kultuuri- ja sporditööspetsialist

Saanitekkide kaunistamisele pöörati suurt tähelepanu.
Foto: Merike Paap

Räpina Ühisgümnaasiumi  
õpilasfirmad Tallinnas laadal

võimalust müüa oma toodet Pärnus käsitööpoes. Rahvast oli 
palju, aga osteti vähe, pigem käidi uudistamas, mida pakutakse. 

Räpina ÜG

Mehikoorma uudiseid
raamatu “Eesti rahva lugu”. Meie koolist pälvis tunnustuse 9. 
klassi õpilane Taire Pungar ja kauaaegne õpetaja Jaanus Volk.

Foto: Inga Rõžova

22. veebruaril tähistasime Mehikoorma kiriklas vabariigi aas-
tapäeva. Kiriklas esinesid Mehikoorma Põhikooli õpilased. Pärast 
kontsert-jumalateenistust suundusime Vabadussõjas langenute 
mälestuskivi juurde, kus asetasime pärjad mälestuskivi jalamile.

Ege Helleng

5. märtsil toimus Ahja Kul-
tuurimajas Friedebert Tugla-
sele pühendatud omaloomin-
gukonkursi parimate autasus-
tamine.

Konkursil osales kolmteist  
kooli 120 tööga. Konkursil 
osalemiseks tuli kirjutada proo-
sapala või luuletus etteantud 
tingimustel.

Meie kooli õpilased Hiie Lee 
Posti ja Säde Reet Posti kirju-
tasid mõlemad luuletuse, mil-
lega pälvisid zürii tähelepanu 
ning Hiie Lee saavutas 1.–3. 
klassi vanuserühmas I koha 
ning Säde Reet 4.–6. klassi 
vanuserühmas II koha. Tänu 
osaliseks said ka õpilaste 
juhendajad Katri Narusing ja 
Anne Konsap. Pärast väikest 
kontserti ja autasude jagamist 
said külalised maitsta Ahja Kooli kokkade poolt valmistatud 
hõrgutisi.

Suur tänu konkursi korraldajatele Ahja Koolist ning edaspidi-
seks ikka head mõttelendu ning nobedat sulge!

Anne Konsap

Foto: Anne Konsap

MINU EESTLA
Meie Eesti, meie pärand
Inimeste koduvärav
Naeru, pisaraid ja sära
Uute teadmiste kestlikkuse tänav

Eestimaalaste iluiga
Esmane ja praegune toimeabi
Sinu tarkuse ja südame hääl
Tahab aidata sind veel ja veel
Las tundetaip sind juhib eluteel
Armastus päästab isamaa

Lisette Oru
Viluste põhikool

8.klass

KOOLIKASS  VILLU
Koolikass Villu meie kooli taristul
elab ja kedagi ei karista,
sõprus tal ustav ja kestlik,
väärt sõber igati mõistlik.

Meie aastaprojekti juhendaja,
kooliprobleemide lahendaja.
Kiisul tundetaip on arenenud,
suhted koolis paranenud.

Hea sõber kõigist hoolib,
iluiga hoiab alal koolil.
Eestlat paremaks ta muudaks,
kui me Villu seda suudaks!

Eliise Mikko
Viluste põhikool 9.klass
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MTÜ Võhanduveere korraldas Leevil kolmandal märtsil 
traditsioonilise vastlapäeva. Eriti tore oli see, et lund oli rohkesti 
ja vastlasõite sai teha nii pikemaid kui lühemaid, küll üksi, küll 
kambaga. Muidugi ei jäänud ära ka pikima liu võistlus, mille võitis 
Maritte Arianne Plaado. 

Mäe pealt läksid vastlapäevalised koos rahvamajja, kus oo-
tas kuum tee, kohv, soojad seajalad ja vastlakuklid. Kõik toidud 
maitsesid ülihästi ja sai mängida uuemaid lauamänge, mille 
kohta  jagas õpetusi Kasper Kallari. Lapsed mängisid ka palli ja 

Leevi vastlapäevale jagus lund, liugu,  
lauamänge ja vastlatoite

joonistasid, vanemad said omakeskis päevateemadel mõtteid 
vahetada. Võis tunda tõelist kogukonnatunnet ja rõõmustada 
toreda  vastlapäeva üle. Osavõtjaid oli 38.  

Vastlapäeva korda läinud projekti eest tänusõnad Räpina 
Vallavalitsusele. 

Aasa Liiv,
MTÜ Võhanduveere

Leevi vastlapäevalised.                                    Foto: Rein Raadla Vastlaliugu sai lasta nii üksi kui kambaga.    Foto: Aasa Liiv

Vaatamata ilmataadi vingerpussile ei jäänud sel aastal siiski 
vastlapäeva tähistamine ära. 5. märtsil kell üheksa kogunesid 
1.–6. klassi õpilased koolihoovi, et üheskoos alustada seiklusliku 
vastlapäevaga. Et matkatee ei tunduks lastele liiga pikk ja igav, 
korraldasid õpetajad vahepunktides erinevaid tegevusi, millega 
kontrolliti laste kuulmis-, haistmis-, maitsmis-, nägemis- ja kompi-
mismeelt. Kuigi Virosi järve ääres olev mäeküngas oli kaetud pori 
ja lumega, ei jäänud vastlaliug tegemata. Kui vastlasõidud tehtud 
said, ootas lapsi lõunasöögiks hernesupp, mille söömist said lap-
sed nautida värskes õhus. Pärast kehakinnitamist algaski matk 
tagasi. Koolimajja tagasi jõudes ootas kõiki matkalisi vastlakukkel.

Ruusa Põhikool

Hõissa, meil olid vastlad!

Matka sihtpunkti mõistatamine.               Foto: Andri Võsokovski

MU VÕLUV EESTIMAA
Üleilma kulgeb piire, riike reas -
Eesti võluvaim on nende seas.
Mu kodumaal on säravkuldsed loojangud 
ja sumedad suved,
külmavõitu talved ja lumevärvi lumed.
On lumememmed imepehmed
ja kevadised aasad lilleehtes.
Leidub pühasid allikaid ja kohisevaid koski,
põliseid tammepuid ja haljalehiseid kaski.
Mu koduks eriline riik,
siin selgeveeline meri, jõgi, järv ja tiik.
Mõelda vaid, kui imeline 
laulupidude ja tantsude,
 virmaliste ööde
põhjamaine Eestimaa.

Maritte Arianne Plaado
Viluste põhikool

 4.klass

24.–26. veebruaril toimus Leevi Rahvamajas Noorte Kotkaste 
ja Kodutütarde Leevi rühma õppelaager, mis algas Eesti Vabariigi 
101. sünnipäeva tähistamisega üheskoos külarahvaga. 

Esmalt heiskasid noorkotkas ja kodutütar Eesti lipu küla-
platsil, sellele järgnes pidulik kontsertaktus, kus esinesid meie 
endi noorkotkad ja kodutütred lisaks muudele etteastetele ka 
väikeste sketšidega Eesti iseseisvumise ajaloost. Kontserdi 
lõpetas Eesti lõõtspillimaestro Heino Tartes koos noorte sõp-
radega. Pärast sõime kõik pidupäevatorti. Kohe järgnes matk 
Eesti viimase metsavenna August Sabbe mälestuskivi juurde, 
tagasitulek oli põnev, nimelt Kaitseliidu Unimogiga. Tagasi jõudes 
saime saiakesi, sooja teed ja suppi. Noortel aga läks laager täie 
rauaga edasi ning juba varsti hakkas meil HAV (Võistlus halli 
argipäeva vastu), kus panime proovile meeskonnatöö ja nutikuse, 
õhtul mängisime seltskonnamänge ja vaatasime üheskoos filmi. 
Järgmist päeva alustasime nagu tavaliselt hommikuvõimlemise-
ga, seejärel orienteerusime Leevi ümbruses, kus läks kõigil hästi. 
Laager jätkus sisuka ja vajaliku Tartu kiirabi esmaabikoolitusega, 
mille lõpuks pidime lahendama ka paar huvitavat situatsioonüles-
annet. Loomulikult ei jäänud meie laagrist välja ka siseolümpia, 

Vabariigi aastapäev Leevil

Vabariigi aastapäeval matkati metsavend August Sabbe mälestuskivi juurde.                                          Foto: Kasper Kallari

seekord korraldasid selle neljandat järku tegevad noored, kelle 
üheks järgukatse punktiks oli vaja korraldada tegevus rühmale. 
Pärastlõunal mängisime seiklusfirma 360 KRAADI uut maastiku-
viktoriin „Nipernaadi rännak “. Tegemist on väga ägeda mängu-
ga, kõik olid väga rahul, sest mängu kaudu lisandus palju uusi 
põnevaid teadmisi. 

Pärast vahvat ettevalmistust ja kostüümide väljavalimist algas 
õhtune laagri supershow – „Su Nägu Kõlab Tuttavalt“ – laagri eri, 
kus kõik laagrilised ja isegi korraldajad pidid ette astuma mingi 
playback show’ga. 

Viimasel päeval saime ennast täiendada nii maanteeameti 
kui ka keskkonnaameti tarkustega. Keskkonnaameti õpitoas said 
kõik teada, mida tuleb teha ja mida ei tohiks teha, kui märkad 
looma või kuidas ära tunda kas loom vajab abi. Laager toimus 
Isamaalise Hariduse Programmi raames. Suur aitäh kõigile abi-
listele ja toetajatele!!

Ivo Rätsep, 
Leevi rühma noorkotkas

Küla aktiivsus on oluline märksõna. Põlvamaal on suur hulk 
väga erineva aktiivsusega külasid. On neid, kes korraldavad 
igakuiselt kokkusaamisi, teatriõhtuid, koori- ja lauluõhtuid kui ka 
tantsuõhtuid. 

Linte külaelu aktiviseerimisega oleme algust teinud. Iga-aas-
tane Linte külapäeva tähistamine ja nüüd lisaks kultuuriõhtute 
korraldamine. 

Reedel, 22. veebruaril toimus Linte Raamatukogu-Külakes-
kuses esimest korda talvine kultuuriõhtu. Kohal olid nii suured 
kui ka väikesed peolised.

Peole tulekuks oli soovi avaldanud nii palju inimesi, et pidime 
laudu ja toole juurde küsima käsitööringi ruumist ja raamatuko-
gust. Kokku oli pidulisi Linte Raamatukogu-Külakeskuse saalis 
120. 

Tantsuks mängis Setomaalt pärit ansambel Aare, kes oma 
hea muusikaga kutsus tantsupõrandale kõik jalakeerutajad. Ei 
olnud hetke, kui tantsupõrand oleks olnud tantsijatest tühi. 

Külalisesinejad olid Räpina kantritantsijad „Mine sa tea“ ja 
kõhutantsija Carolina Loog. Pidu juhtis ja viis läbi Andri Võso-
kovski.

Tants ja trall kestis varajaste hommikutundideni. Peale an-
sambel Aare mängimist algas DJ Mati Luku eestvedamisel Eesti 
muusika disko, mis kestis kella neljani hommikul. Varsemate 
pidudega oli tänavusel peol rohkem rahvast ja tagasiside on seni 
olnud ainult positiivne. 

Korraldusmeeskonna arvates läks pidu korda ning tasapisi 
planeerime juba järgmist kevadist sündmust koos munaveereta-
mise ja tantsuõhtuga.

Täname kõiki peolisi ning toetajaid, kes aitasid talvist kultuu-
riõhtut korraldada. Aitäh SA Räpina Kultuurkapital, Räpina Val-
lavalitsus, MTÜ Linte Tegusad liikmed, Räpina loomemaja, Mati 
Lukk, Helimix Grupp OÜ ja Räpina kantritantsijad „Mine sa tea“.

Järgmisel päeval kell 15.00 ootasime matkahuvilisi talvisele 
matkale. Hoolimata kehvale ilmale matkasime ligikaudu neli kilo-
meetrit ja lustisime Eesti Vabariigi 101. aastapäeva eelsel õhtul 
üheskoos tublide ja rõõmsate matkalistega.

MTÜ Linte Tegusad juhatuse liige

Andri Võsokovski

Kaks sündmust kutsus 
taas rahva Lintesse

Räpina kantritantsijad “Mine sa tea”.                  Foto erakogust
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Iga riigi ajaloos on sündmuseid, mis jäävad igaveseks oma 
traagilisusega meelde. 

Eesti rahva jaoks on üheks selliseks hetkeks paljude naiste-
laste-vanurite lahtikiskumine oma kodumaast ning vägivaldne 
saatmine Siberisse ehk märtsiküüditamine 1949. aastal. 

Venemaal olid tšekistid juba 1920. aastatest alates tegelnud 
miljonite inimeste küüditamisega. Eestis oli 1941. aastal kuni 10 
000 inimese küüditamine vaid sissejuhatuseks. 25. märtsil 1949 
topiti Eestis loomavagunitesse 22 043 inimest. Võrumaalt , mille 
koosseisus oli ka Räpina vald, küüditati 1654 inimest. Märtsis 
1949 küüditati 66 inimest ja lisaks muul moel sunniti vallast lah-
kuma veel lisaks 55 inimest. 

Ja küüditamine 1949. aastal ei jäänud Eestis viimaseks. 
1950. aastal tabas eraldi küüditamine Eesti küljest lahti rebitud 
Petserimaad. 1. aprillil 1951. aastal saadeti sealt Siberisse ja 
Kesk-Aasiasse aga veel 259 Jehoova tunnistajat ja nelipühilast.

Tüüpiline küüditatu ei olnud rikas ega privilegeeritu. Küüdita-
tuil oli enamasti oma talu, päritud esivanematelt, hingehinna eest 
välja ostetud või maareformi tulemusel kätte saadud. Siberist 
naastes polnud enam sedagi. Enamasti oli tegemist tegevpõllu-
meeste ja nende pereliikmetega, kes tunnistati kulakuks mingi 
bürokraatliku kriteeriumi alusel. Tihti ka lihtsalt pealekaebamise 
põhjal, mida ei suvatsetud isegi kontrollida. 

25. märtsil 1949 alanud teekond polnud küll nii tappev kui 
1941. aasta oma. Neil, kes raske rongiteekonna lõpuks Siberi 
ja Kesk-Aasia elujõuetutesse kolhoosidesse ja asundustesse 
laiali jagati, tuli näha nälga. Sageli olid nad ka ainsad, kes üldse 
mingeid töid oskasid teha ning pidid ellujäämise oma kätega välja 
võitlema. Tööga harjunud rahvas suutis sellisteski oludes ellu 
jääda, kuid põhjust heldida ei ole - tuhanded inimesed Siberit üle 
ei elanud. Eestisse tagasi lubati küüditatuid alles 1950. aastate 
keskel, mõned pääsesid tulema alles 1960. aastatel. Tuhandeid 
endisi küüditatuid ja represseerituid elab tänapäevani meie kes-
kel, nagu ka neid, kes aitasid küüditamisele kaasa. Vihkamiseks 
on põhjust, kuid kättemaksutahe pole õnneks eestlastele omane. 

Ka minu vanaisa, vanaema, isa, ema vennad, üks neist kahe 
aasta ja kolme kuu vanune ning teine ainult aasta ja kuu vanu-
ne, viidi Tartumaalt Kursi vallast Siberisse, Novosibirski oblasti 
Zdvinski rajooni kolhoosi „Krasnõi Partizan“.

Isa, kes suri 90-aastaselt on jutustanud alles mõni aasta enne 
surma oma mälestusi, kuidas kõik toimus: 

25. märtsil 1949 tulid meie tallu kolm venelast koos kahe 
kohaliku mehega. Aega asjade kokkupanekuks anti umbes paar 
tundi. Nagu isa rääkis oli nende hulgas üks venekeelne kapteni 
auastmes mees, kes rahustas ja andis soovitusi, mida võib-olla 
läheb Siberis tarvis, et teha tööd ja ennast toita. Nagu näiteks 
puusepa tööriistad, kalavõrgud ja soojad riided.  27. märtsil algas 
sõit Pihkva kaudu Siberi poole. Sõidu sihtpunktiks oli Barabinsk, 
kus ootasid sovhoosi voorimehed ja sõit jätkus härjarakenditega 
rajoonikeskusesse nimega Zdvinsk. Algul pandi elama venelas-
tega kokku nende muldonni, aga peale Stalini surma avanes 
võimalus ehitada enestele palkmaja. Palgid tõi isa koos teise 
eestlaste perega kohale jälle härgadega 200 kilomeetri kauguselt. 

Mälestusi küüditamisest  
70 aastat tagasi

Tulin Tartust koolist, oli laupäeva varahommik, 26. märts 
1949. Ilumetsa jaamas tulin rongilt maha, vaatasin, üks GAZ ai-
ai sõidab, inimesed peal. Tee oli jääs. Koju jõudes ütles ema, et 
küüditatakse. Ei olnud aimugi, keda viiakse. Otsiti taga Rebasmäe 
veskirahvast, aga veskis oli ainult Richard Sillat oma naisega. 
Esimesel päeval neid kätte ei saadud, nädala pärast küll.

Niitsiku veski oli Daniel Kanneli oma. 1949. a jaanuaris, kui 
lastel oli koolivaheaeg, läks pere Tõrva elama, sest keegi oli neid 
hoiatanud. Tõrvas asusid nad samuti veskimajja elama. Küüdita-
mise päeval otsisid KGB mehed esmalt Tõrva veskiomanikku, aga 
teda ei olnud. Paari tunni pärast tuldi juba Kandle perele järele 
ning Daniel ja Juliana Kannel ja nende kolm last –  Jaan, Heljo 
ja Leo viidi Keeni raudteejaama, kust algas pikk ja raske teekond 
tundmatusse. Marilaine on Siberis sündinud. Kalju Kannel oli sel 
päeval Tartus koolis ja teda ei hakatud taga otsima.

Kõige põnevam on see, et Daniel Kannel ehitas Venemaal 
jahuveski ja võimsa viljapuhastusmasina, mille eest sai medali 
uudismaade ülesharimise eest. Ta ütles, et tänu külmale maale 
minekuga sai kaua elada, kuiv õhk mõjus tervisele hästi. Kuld-
sete kätega mees oli, kellassepp ka veel! Tagasi tulles ehitas 
Räpinasse maja, praegu elab seal Jaani pere.

Enu Mäela

Märtsiküüditamine 1949. aastal

Perekond Küttide elumaja Siberis.                       Foto erakogust
Meie maja oli esimene puitmaja selles rajoonikeskuses. Peale 
meie naasmist Eestisse sai meie majast kolhoosikeskus ja teisest 
eesti perekonna majast rajoonihaigla. Kohe peale Zdvinskisse 
saabumist oli vaja hakata tööle kohalikus kolhoosis „Krasnõi Parti-
san“. Isa, kellel oli kaasa võetud Eestist puusepa tööriistad, pandi 
puusepaks ja esimeseks tööks oli Stalini pildile raami tegemine. 
Ema sai lambatalitajaks. Isa ütles, et tänu sellele, et Eestist oli 
kaasa võetud ka kalavõrgud, meie pere nälga ei tundnud. Kevadel 
kala kudemiseajal said nad vanaisaga kahepeale 5 tonni kala ühe 
päevaga. Siis oli kogu küla söönud! 

Nii siis elati seal 10 aastat. Isa, kui sõjas olnu, pandi peale 
Stalini surma kolhoosiesimeheks ja taheti viia üle rajooni põlluma-
jandusosakonna juhatajaks, aga kuna ta ei astunud parteisse siis 
jäi katki. Kui teised pered said vabaks 1958. aastal, hoiti isa veel 
kuni 1959. aastani lootuses, et astub parteisse ja jääbki sinna. 
Passid olid kogu aeg hoiul Rajooni Täitevkomitees ja 1959. aastal 
ühe järjekordse viinavõtmise käigus, kui isa tuli välja jälle mõttega 
koju sõita, viskas partei kohalik ülemus isale meie pere passid 
koos sõnadega, et olete kadunud siit enne kuni ma kaineks saan!

Ega rohkem ei oodatudki. Hommikuks olimegi sealt kadunud!
Uuesti kodumaal, kus isa hakkas Laiuse metskonnas tallime-

heks ja alles 1960. aastal lubati asuda kodukanti elama. Tänaseks 
on nii ema kui ka isa surnud. Samuti ka mõlemad vennad. Eks 
Siber jättis oma jälje ka emale ja vendadele. Isa oli tugevam. 
Loodame, et selliseid seiklusi ei tule enam eales kellelgi läbida.

Olen tihti mõelnud, miks ma olen tänaseks Lions klubi liige ja 
alati jõudnud järeldusele, et kui meie pere oli hädas, siis aitasid 
head inimesed. Ju see tuli lapsepõlvest juba kaasa.  Nüüd on 
minu kord aidata neid, kes on tõeliselt hädas! 

Leo Kütt

Fotol Niitsiku veskipere 1937. aastal: veskiomanik Daniel 
Kannel abikaasa Juliana, tütre Heljo ja poeg Kaljuga.

Jürikuu värvid
Kui sulab lumi, siis hangede vahelt,
jäätunud pinnasest tungivad kiirelt
jürikuu alguse luitunud kulust
tõusmed, kes valkjad ja rohekad.
Pea aed taas valendab. Aedniku tahtest
väljunud tema poolt määratud piirest
üleni hõivasid laiuva muru  
lumi- ja märtsikellukad.

Midagi sinetab naabrite aias,
nagu tiik laiutaks põõsaste vahel,
nagu tükk taevast on maa peale sadanud 
järsku, ent ometi hiilivalt.
Siingi on lilleklump veninud laiaks.
Täites või eirates kärneri tahet
tunnevad ennast kui nädala isandad
sillad, kes ka siniliiliad!

Kollast kirss-kontpuud saab varakult kaeda
siis, kui kord lumekupp sirutub mullast.
Kollaseid liblikaid kevades lendleb,
jäätmaadel paiseleht kollendab.
Kuldne on kuhik, mis kõrgub kesk aeda,
nüüd lubab päike meil kevade tulla.
Õnneks ei täitunud pakase ended,
talv säästis seekord forsüütia.

Siis kui külm viimaseid võitusid nautis,
linnud ei laulnud veel kevadekooris
suvine küllus ei teinud meid rikkaks,
kasemets vargsi end jumestas.
Nüüd kevad võimutseb. Sinetab laotus.
Kõiv selle ees oma rohekas looris,
kollased urvad tal veninud pikaks.
Ilu nii palju, et imesta!

JK   
25.04–02.05.2018 

Jaan Kivistiku kaks luulekogu “Kevadest sügiseni” ja “Liigne 
või liigutav” on saanud järje – ilmus kolmas raamat “Lembelood”, 
mis sisaldab lisaks luulele ka proosat. Raamatut illustreerivad 
Jaan ja Liisi Kivistiku fotod ning Lea Lääne, Meedi Padari ja Vaike 
Saaviku illustratsioonid.

Nagu pealkirigi ütleb, on tegemist lembelugudega – siin on 
mälestusi noorpõlve armastustest, esimestest tunnetest, n-ö 
liblikatest kõhus, õnnetundest, emotsioonide pinnavirvendust, 
aga ka sügavatest tunnetest. Armastust on mitmesugust – on 
sümpaatia, on armastus vastassugupoole vastu, on armastus 
vanemate ja laste, aga ka emakese looduse vastu. Luuletustest 
võib leida ka igatsuse tunnet. Igatsus kedagi taas näha või tunda 
neid imelisi tundeid, aga ka igatsus oma lahkunud ema järele, et 
talle öelda seda, mis ehk ütlemata jäi:

Saan öelda lõpuks helli sõnu,
mis seni ütlemata jäänud...
Ja siiski tean, see kõik on uni
ning see, mis olnud, mööda läinud.

Luule toob selgelt esile inimloomuse eripära – inimene pole 
loodud üksi olema. Inimene on sotsiaalne olevus, tal on alati 
kedagi enda kõrvale vaja. Kui oluline ja ilus see on... aga mõni-
kord ka valus. 

Ka igatsusel on mitu tahku, see võib olla ilus – sisaldades 
unistusi ja koosoldud hetkede magusat meenutust, aga ka valus, 
kui ootad ja kallim ei tule. Tunnetest tulvil on näiteks ka proosa-
lugu “August 1971”, kus ootusärev noormees on juba pool tundi 
valinud lilli, millega kallimale bussijaama vastu minna. See pidi 
olema päev, mil pruuti omastele tutvustatakse. Jällenägemis-
rõõmu jutukus asendus mõtliku vaikusega... poeg muretseb, 
kuidas väljavalitu emale tundub, neiu jällegi, kuidas teda vastu 
võetakse. Kõik need elulised tunded ja mõtted, mida ilmselt iga 
vastavas eas lugeja kunagi ise läbielanud on. Raamat viibki 
rändama mälestuste radadele, meenutamaks enda lembelugusid 
ja tunnete erilisust. Lugu “August 1971” hoiab lugejat põnevil 
ja tekitab sama ärevustunnet, mis tol korral noortel endilgi oli. 
Kergendav on loo lõpu poole lugeda, kuidas mehe kodukohas 
loodusjõudusid trotsides end kahekesi tugevana tuntakse ja soe 
embus lakaheinte vahel kõik vintsutused unustuste hõlma jättis. 
Millise järje said augustis kogetud ärev-magusad hetked, jäägu 
lugeja enda avastada.

Jaan Kivistiku raamatut “Lembelood” saab osta Räpina hal-

Lembelood

dushoone esimesel korrusel asuvast Turismiinfokeskusest ning 
peagi laenutada ka meie valla raamatukogudest. Head lugemist!

Vaike Tammes
Räpina valla avalike suhete spetsialist
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Saame tuttavaks  Pedspää külaga
Hea lugeja, alustame oma vallalehes meie külade või täpse-

malt öeldes piirkondade tutvustamist. Kui oma eelmises töökahas 
Verioral tegin intervjuusid meie kandi huvitavatest või edukatest 
ja edasipüüdlikest inimestest, siis seekord leidsin, et peaksin 
alustama hoopis valla eri piirkondade tutvustamist. 

Iga väike küla ei saa kahjuks leheruumi, aga proovin ikka 
nii, et iga lehelugeja leiaks millalgi kirjutatavat temaga seotud 
kohtadest, inimestest, tegudest. Lihtne oleks teha ülevaade 
ainult kirjandusele tuginedes, kuid arvan, et tõeline külaelu elab 
edasi põliselanike mälestustes. Nii olengi otsustanud leida igast 
piirkonnast üles inimese, kelle mälestused võiksid lugejat kõne-
tada. Siinkohal arvan, et ei ole olemas seda ainumat tõde, kuidas 
keegi mäletab, aga üldjuhul tegevused tulevad ikka tuttavad ette.

Alustame Räpina valla kõige kaugemast piirkonnast arves-
tades keskusest - Pedaspäält. Seda ka põhjusel, et sellel aastal 
sai küla tagasi oma ajaloolise nime. Varem kuulus küla administ-
ratiivselt Meerapalu koosseisu. Pedaspää külast rääkis minuga 
nimetaastamise protsessi eestvedaja Heiki Toots.

Räägi natuke endast ja oma seostest Pedaspää külaga.
Nii palju, kui on meie perel võimalik olnud ajaloos tagasi 

minna, siis viimased andmed on sellised, et minu esivanemad 
elasid siin juba 1690. aastal. Kirjutatakse Paaguta Jaagust ja 
Epust. Perenimi Toots on ilmselt tulnud emapoolse suguvõsa 
kaudu. Põliseid suguvõsasid võib lugeda üles teisigi: Hilpus, 
Kraus, Paddar, Sosnitski, Ignatjev, Tenno. Huvitav on veel see, 
et hoolimata viletsast elust jõudsid siitkandi lapsed elus kauge-
le – said hea koolihariduse ja olid oma elualadel väga edukad.

Kust tuleb nimi Pedaspää ja millal see kadus?
Pedaspää nimi tuleb suurtest männipuudest ja lõpp „pää“ 

on sageli rannakülade nimede lõpusõna. Ümberringi on Pedas-
pää soo, Pedaspää mets jne. Pedaspää küla on esmakordselt 
mainitud 1582. aastal. Pirogov on oma mälestustes kirjutanud, 
et Pedaspääle sattudes, seal hobust puhates ja jalutades jäi talle 
silma  rannarahva vilets elujärg.

1977. aastal viidi Eestimaal ellu järjekordset administratiiv-
reformi, et oleks võimalikult vähe väikseid külasid. Mõte oli isegi 
talud kokku vedada ja teha sellised armsad kobarkülad. See plaan 
õnneks ei realiseerunud. Nüüd oleme rõõmsad, et vallavalitsus 
võttis asja ajada ja volikogugi toetas ning saime aastaga oma 
külanime taastatud. Meie jaoks oli see väga oluline.

Töö ja haridus on inimeste elus väga tähtsal kohal, enne 
kui jõuame töödeni külas, tahaksin küsida hariduse kohta. 
Mida on teada koolihariduse andmisest Pedaspääl?

Esimene teadaolev kool asutati 1803. aastal. Esimene kooli-
maja ehitati 1815.aastal. 19. sajandi lõpus ehitati palvemaja-kool, 
mis nüüdseks on taastatud suuresti tänu Leelo Kingisepale. 
Õpetajaid: Ado Paap, Jaan Hanso, Joosep Harjus, Kusta Käärik 
ja veel paljud teised. Hiljem ühendati kool Meerapalu kooliga.

Räägime nüüd külast.
Küla omapära seisnes selles, et see küla oli justkui kahe 

otsaga: eesti- ja vene-ots. Kõrtsihoone seisis n-ö kahe otsa 
vahel. Vanasti kulges tee Meeksist Pedaspääni mööda Peipsi 
rannikut. Isegi suvel sõideti Pedaspääle ja sealt välja enamasti 
pika paadiga. Laev hakkas Meerapalu reidil peatuma alles Eesti 
Vabariigi ajal. Tsaari ajal nähti Peipsil toimuvat laevaliiklust ja 
seisma jäänud kellad pandi enam vähem õigeks laevavilede järgi. 

Kõik Pedaspää küla ümbruses olevate soosaarte põllumaad olid 
jagatud 20 osaks ja need osad olid jaotatud 19 renditalunikule, 
kõrtsirentnikule oli antud kaks osa. Kui Meeksi ja Meerapalu olid 
tüüpilised rannakülad, kus kahel pool teed hooned, siis meie külas 
olid majad liivasele künkale justkui laiali pillutud. 

Küla ajaloos on olnud sündmusi, mis valusalt rahva mällu 
sööbinud. On olnud tulekahjusid, kuid seda, et Peipsi endaga 
pool küla kaasa viiks, ei osatud küll kuidagi ette näha. Selline 
asi juhtus 1926. aastal kõrge veeseisu ajal, lisaks olid veel ka 
suured tormid. Peipsisse kadus ka suur kõrtsihoone. Kõiki olulisi 
asju arutati külakoosolekul. Peale suurt uputust otsustati rajada 
kaldakindlustus, suur töö sai tehtud, kuid rõõmu jätkus vaid paa-
riks päevaks, rasked lained said  külaelanike tööst kiiresti jagu.

Tol ajal oli külas veel kauplus, raamatukogu ja rätsep.
Praegu viiakse Tartu arheoloogia klubi poolt läbi arheoloogilisi 

väljakaevamisi. Leitud on eelkõige vanu münte, sõrmuseid, ka 
sõrmkübaraid. Need leiud tahaksime üle anda Räpina vallale.

Mis tööd külas peamiselt tehti?
Palju olenes muidugi aastaajast, aga elu keerles enamasti 

kalade ümber. Talvel valmistuti kevadiseks püügiks, valmistati 
mõrdu, võrke, võrgu- ja mõrravaiu. Neid töid jätkus igasse päeva. 
Ka talipüügil oli oma osa. Väga tähtis oli kalapüügioskuse edasi 
andmine, lapsed olid juba varakult vanematega kalal kaasas. 
Õppisid nö ilma nuusutama. Ilma tunnetusel oli väga tähtis roll, 
ei tohtinud ju püügivahendeid kaotada ja kui juba võrgud vette 
pandi, siis oli vaja ju ka saaki saada. See tähendas aga ka järve 
ja tema tujude ning järvepõhja tundmist. Kala toitis pered ja koo-
litas lapsed isegi suurtesse linnadesse. Ei mäletagi toidukorda, 
kui laual ei oleks olnud kala.

Teine sissetulekuallikas oli metsasaadused. Ümberringi 
laiusid marjasood ja naised olid igal sügisel marjaaja ootel. 
Linna saadeti tuulatud marju ja nii saadi perele hea lisakopikas. 

 Pedaspää külarahvas.                                                                                                                                           Foto: Heiki Toots

Mäletan, ükskord jõhvikalt tulles olin korjanud 40 liitrit marju. Kui 
kodus koti seljast viskasin, oli tunne, et tõusen õhku. Nii kerge 
ja hea tunne tekkis.

Uuel Vene ajal, kui kehtestati marjade korjamisele ajapii-
rangud, organiseeriti meie kanti marjulisi Tartust. Õhtul enne 
piiranguaja lõppu, oli kogu küla rahvast täis, kes lakas, kes aidas, 
kes kuhu sai.

Mõned külanaised hoidsid oma marjakohti salajas. Oli see ju 
suur sissetulekuallikas. Nii näiteks olid ühed naised tõmmanud 
kasuka tagurpidi selga, selle pruuniks värvinud ja hirmutasid 
linnarahvast karuna.

Milline on tuleviku küla?
Meie külaelanike nägu. Loodan, et ikka heakorrastatud, kas-

vab nende inimeste hulk, kes elavad siin alaliselt. Vallalt ootame 
kaasavat ja mõistavat suhtumist ning kustume kõiki meie küla 
ilu nautima!

Tahaksin teada saada ka mõne sellise toidu või retsepti, 
mille maitse või lõhn Sulle esimesena meenub? Kas jagaksid 
seda meie lugejatega?

Kohe tuleb meelde latikapirukas. See tehti leivatainasse. 
Leivatainas patsutati lauale laiali ja selle pale pandi suur latikas, 
mida suurem, seda parem sai pirukas. Pea ja uimed võeti kalal 
ära, kõht täideti sibulaga, pandi soola ja pipart ning siis tõsteti 
teine leivapool peale ja pandi ahju küpsema. Seda pirukat siis 
murti ja söödi. 

Tänan Heikit küsimustele vastamise eest ja soovin ilusat 
saabuvat kevadet!

Enel Liin-,
Räpina vallavanem

Äsja ilmunud raamatus „101 nõukogude aja ehitust“ on autor 
Karin Paulus pidanud tähelepanuväärseks ka Räpina lastekioskit 
„Lumivalgeke“, idee autor Lembit Rohtmaa ja tööjoonised Vello 
Arras. Põnevate ettevõtmiste algatajaks oli tihtipeale kohalik 
tarbijate kooperatiiv, mis lükkas piirkonnas käima mitmesuguseid 
inimeste elu parandavaid projekte.

Vanasti asus Võhandu tn 10 majas, ruumides, kus praegu 
tegutseb Bonare ilusalong, väga pikka aega toiduainete kauplus. 
1964. aastal rekonstrueeritud müügisaal ei andnud küll „Laste 
maailma“ mõõtu välja, kuid nimetus „Noorus“ sobis talle hästi. 
Kooperatiivi juhatus palus alevi täitevkomiteelt anda „Nooruse“ 
vastas asuv mahajäetud kartulimaa haljastamiseks koopera-
tiivile. Täitevkomiteele oli ettepanek teretulnud, see võimaldas 
likvideerida alevi keskele jäänud näotu põllulapi. Kooperatiivi 
liikmed heakorrastasid platsi ühiskondlikus korras. Tehti teerajad 
ja liivakast, istutati ilupuid ja -põõsaid. 

Lastekioski arhitektuuriline lahendus leiti raamatust „Lumi-
valgeke ja seitse pöialpoissi“, mille järgi kunstnik-dekoraator 
Vello Arras tegi vajalikud joonised. Ühiskondlikus korras ehitasid 
lastekioski valmis juhatuse esimehe asetäitja Lembit Rohtmaa, 
instruktorid Gilbert Reiljan ja Manivald Pruuli ning dekoraator Vello 
Arras. Kui kiosk oli lõpuks valmis ja toredasti värvitud, meeldis 
see kõigile, eriti aga lastele, kellele see sai südamelähedaseks 
juba oma nimetusega „Lumivalgeke“. Kioski siseseinetele tegi 
Vello Arras seitsme pöialpoisi humoorikad portreed, mis tekita-
sid väikestes külalistes alati lõbusat elevust. Kioskis oli müügil 
limonaad ja maiustused, müüjateks aga praktikakorras koopera-
tiivi kaupluskooli õpilased.

Kooperatiivi rajatud lasteväljak muutus alevi pisipere ja 
lastevanemate hulgas kiiresti populaarseks. Oli palju elevust, 
kui kooperatiivi initsiatiivil samas korraldati mudilaste võidusõit 
mänguautodel, kolme rattaga jalgratastel ja tõukeratastel. Kõiki 
võidusõitjaid autasustati maiustustega.

Nääripühade eel täitus kooperatiivi lasteväljak taas kilgete ja 
hõisetega. Seda põhjustas kooperatiivi poolt püstitatud ilutuledes 

Räpina Tarbijate Kooperatiivi lastekiosk „Lumivalgeke“.
Foto: Rahvusarhiivi fotokogust

särav näärikuusk ja „Lumivalgeke“, kus istus ehtne näärivana 
Raivo Toome isikus. Ta võttis lastevanemailt vastu tellimusi 
näärikingituste koju toomiseks.

Tuleb rääkida veel lastekohvikust, mille kooperatiiv püstitas 
maiustustekioski kõrvale. Kohvik oli klaasseinetega, sisustus oli 
valmistatud spetsiaalselt mudilaste jaoks ja nimigi kõigile tuntud 
– „Punamütsike“.

Kasutatud kirjandus: F. Eerma „Majakas Peipsi ääres“ Räpina 
Tarbijate Kooperatiivi kogemusi organiseerimistöös. Kirjastus 
Valgus, Tln 1967

Kersti Murumets,
muuseumi juhataja

Lumivalgekese kiosk pakkus lastele rõõmu ja  
tõi Räpinale tuntust

Looja ja loodu
Laps pliiatsiga jooni veab
ta kätte antud paberile.
Seal kriipsujuku seelikuga,
üks loppis kera kiiri heitmas.
Kas kiita last 
või tema loodut?

Poiss pahuksis on koolitööga
ent pidevalt kitarri plõnnib.
Ehk suudab huvitava teoga
end edaspidi elatada?
Kas kiita poissi
või ta loodut?

Töö inimese elu sisuks.
Töö tulemusel miski tekib:
nii leivapäts kui kunstiteos,
töörõõm jääb looja pärisosaks.
Kas kiita loojat
või ta loodut?

Kas täismees ikka kiitust ootab
ning ihkab kuulda oma nime?
Või rõõmustab, kui tema loodut
peab keegi teine imeliseks.
Kas kiita loojat
või ta loodut?

Kui saabub hommik, tõuseb päike,
lööb kevaditi õide maa.
Hulk olendeid Maal, suuri-väikseid
ja inimesed viimaks ka.
Kas nende looja puudub sootuks?
Kas kiita Loojat
või vaid loodut?

Või ainult ennast Loojaks pead?

JK  
07–12.01.2019    



ALGAS TAOTLUSTE 
VASTUVÕTT VENEMAA VIISADE 

KOMPENSATSIOONIKS
Alanud on taotluste vastuvõtt Venemaa viisade kompen-

satsiooniks inimestele, kes soovivad külastada sel aastal 
Petseri, Kingissepa või Slantsõ rajoonis elavaid sugulasi 
või nende matmispaiku.

„Pean oluliseks, et inimesed saaksid külastada oma sugulasi 
ja esivanemate-sugulaste kalme teisel pool piiri,” ütles riigihal-
duse minister Janek Mäggi. “See aitab hoida üle põlvkondade 
püsinud sidemeid.”

Kompensatsiooni saamiseks võivad taotlusi esitada Eesti 
kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis, ja 
kes soovivad külastada Venemaa piirilähedastel aladel elavat 
abikaasat, sugulasi või nende matmispaiku.

Piirilähedasteks aladeks loetakse Petseri rajooni Petseri 
linna ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska valda, Kingissepa rajooni 
Ivangorodi linna ning Bolselutski ja Kuzemkino valda või Slantsõ 
rajooni Zagrive valda.

Taotlusi saab esitada Võrumaa Arenduskeskusesse ja Ida-
Virumaa Omavalitsuste Liitu. Kultuurivahetuse viisadega tegeleb 
Võrumaa Arenduskeskuse viisakoordinaator.

Taotlusi viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kand-
miseks saab esitada kuni 31. oktoobrini 2019, taotlusi tasutud 
viisalõivu kompenseerimiseks kuni 30. novembrini 2019.

Sel aastal kompenseeritakse dokumentide alusel viisad, 
mille kehtivusaeg jäi 2018. aasta novembrisse ja detsembrisse 
ning viisad, mille kehtivusaeg langeb osaliselt või tervikuna 
2019. aastasse. Maksimaalselt hüvitatakse sel aastal 70 eurot 
taotleja kohta.

Viisade kompensatsiooniks eraldas riik selleks aastaks 61 
290 eurot.

Lisainfo:

 Viisade kompenseerimise kohta saab täpsemalt lugeda 
rahandusministeeriumi kodulehelt aadressil 

 https://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaal-
areng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t9

 Kontaktisikud Võrumaa Arenduskeskuses: 
 Kaire Trumm (e-post: viisakomp@vorumaa.ee; 
 telefon 53 410 766) ja viisakoordinaator 
 Andy Karjus (e-post: viisakoordinaator@gmail.com; 

telefon 51 10 611);

 Taotluse vormi leiate meie kodulehelt:  
www.rapina.ee
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20. veebruaril avati Räpina Tervisekeskuse uus hoone, 
milles on ka SA Tartu Kiirabi uued tööruumid. Projekti 
„Räpina esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine“ 
strateegiliseks eesmärgiks on Räpina tervisekeskuse teenin-
duspiirkonnas pakutavate esmatasandi tervishoiuteenuste 
kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamine mitmekülgse 
ning jätkusuutliku teenuste süsteemi väljaarendamise kau-
du, et tagada esmatasandi tervishoiusüsteemi eesmärkide 
saavutamine. 

Räpina Esmatasandi Tervisekeskuse uue hoone õnnistas 
sisse EELK Räpina Miikaeli koguduse õpetaja Urmas Nagel. 
Meeleolu loomiseks sõidutas volikogu esimees tervisekeskuse 
lindilõikamisele ratastooliga “esimese patsiendi” Miia-Kersti Sults-
manni. Tervisekeskuse lindi lõikasid läbi volikogu esimees Teet 
Helm, vallavanem Enel Liin, SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees 
Ago Kõrgvee, MTÜ Räpina Esmatasandi Tervisekeskuse juha-
tuse esimees Miia-Kersti Sultsmann, AS Semuehituse esindaja 
Ingemar Palm, kirurg Stepan Sahnjuk ning AS Räpina Haigla 
juhatuse esimees Peeter Sibul. 

AS Räpina Haigla juhatuse esimees Peeter Sibul ütles pi-
dulikul avamisel: “Väga paljude inimeste ja asutuste koostöös 
on Räpinas saanud uue näo nii seest, kui ka väljast vana poli-
kliinikuhoone. Samuti on ehitatud juurde uus ilus hooneosa, kus 
asuvad uued tööruumid nii perearstidele, kui ka SA Tartu Kiirabile. 
Loodetavasti on see omamoodi järgmise arenguetapi sissejuhatus 
Räpina piirkonna elanike ravi-ja tervishoiuteenuse arendamisel.”

Ajendiks selline suur töö ette võtta oli riigi poolt tervisekeskus-
te rajamist korraldava määruse vastuvõtmise näol orienteeruvalt 
aastal 2014. Tolleaegne Räpina vallavanem Teet Helm ja AS 
Räpina Haigla juhatuse esimees Miia-Kersti Sultsmanni leidsid, 
et on tark riigi poolt pakutav võimalus ära kasutada.

Projekti juhtis Civitta Eesti AS, hoone projekteerimistööd 
viis läbi Raamprojekt OÜ, ehitustööd teostas AS Semuehitus ja 
omanikujärelvalvet teostas OÜ Pärnprojekt. Ehitus-ja remonttöö-
de käigus rekonstrueeriti ja ehitati juurde kokku 1336 m2 pinda.

“Praktiliselt  iga tegevuse juures on ülioluline rahastajate 
leidmine. Meil on läinud hästi, sest rahastusküsimused on valla, 
rahandusministeeriumi- ja SA Tartu Kiirabiga koostöös lahenda-
tud. Siinkohal  tänan Räpina valda, kes on väga suure rahalise 
panuse andnud kogu projekti läbiviimisse investeerides valla 
eelarvest 930 000,- eurot remont- ja ehitustöödesse ja rahandus-
ministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskust. Samuti tänan meie 
väga head ja pikaaegset koostööpartnerit SA Tartu Kiirabi, kes 
samuti andis väga suure rahalise panuse ligi 170 000 euro näol 
meie ühise eesmärgi nimel ning lisaks ka Setomaa valda,” ütles 
Sibul. Ehitus- ja remonttööd läksid maksma 2 060 000,- eurot, töid 
finantseerisid: 930 000 eurot Räpina vald, 86 000 RTF, 62 000 
Setomaa vald ja 47 000 eurot AS Räpina Haigla. 

Tervisekeskuse avamisel mängis ilmataat vingerpussi ja kal-
las äkitselt kraevahele lausa paduvihma, kuid see kohaletulnuid 
ei häirinud. SA Räpina Haigla juhatuse esimees Priit Sibul ütles 
oma avasõnad hoone trepil. Lindilõikamise meeldejäävamaks 
muutmiseks lükkas Räpina vallavolikogu esimees tervisekeskuse 
kaldteed pidi hoone ukse ette endise ja kauaaegse Räpina haigla 
juhataja Miia Kersti Sultsmanni ning tähtsad asjaosalised lõikasid 
kõik üheskoos uue hoone avamisel lindi juppideks.

Miia Kersti Sultsmann ütles pärast pidulikku lindilõikamist juba 
tervisekeskuse siseruumides:

“Me kõik seisame oma eelkäijate õlgadel, seetõttu meenu-
taksin ka tervishoidu siin Räpina vallas ja kihelkonnas. Laias 
laastus võiks selle aja jaotada kolme perioodi: rahvameditsiin – 
posijad, lausujad ja kes iganes. Seda perioodi iseloomustas kõige 
rohkem patsiendikesksus – oli aega pikalt patsiendiga tegelda, 
iseloomustas ka see, et oli sügavalt tõenduspõhine meditsiin, see 
põhines sajanditepikkusel rahvapärimusel ja teadmistel. Puudus 
igasugune järelvalve ja paberite täitmine – seetõttu oligi aega 
palju patsiendi jaoks. Teine periood oli 19.- saj lõpus, 20. alguses. 
Olid maakonna- ja kihelkonnaarstid, kes ei olnud kohapeal. Kogu 
selle spiraali alguses, mille tänases tipus me praegu seisame, 
seisis Georg Kangro, esimene Räpina valla jaoskonnaarst. Ta 
oli väga tubli, sai kõigega hakkama, isegi hambaid tõmbas välja. 
See spiraal sai siin Räpinas alguse temast ja mille teises otsas 
me praegu oleme, seab Räpinale kindlusttoova perspektiivi ka 
edaspidi siin arstiabi saada.”

SA Räpina Haigla majandusjuhataja Tarmo Rämson ütles 

oma kõnes, et majaga on palju vaeva nähtud, kuid tegelikult on 
kõige olulisemad need inimesed, kes selles majas on. “Olen seda 
maja vaadanud alati kui tervikut. Meil on siin majas päris palju 
asutusi – saun, õendus-hooldushaigla, ambulatoorne eriarstiabi, 
Tartu Kiirabi, üleval korrusel Esmatasandi Tervisekeskus, meil 
on ka väike armas prillipood – hoiame kokku, meid on tegelikult 
vähe. Elagu Eesti!”

Vallavanem Enel Liin sõnas: “Öeldakse, et kõige raskem asi 
maapeal on otsustamine ja selle tagajärgedega tegelemine pole 
ehk kõige hullem. Mina ütleksin, et otsustada pole raske, kui sul 
on veendumus. Selle objekti puhul oli meil veendumus algusest 
peale. Praegu ei kujutaks ma enam ette teiste tervisekeskuste 
kõrval Räpina oma vana ja lagunenud hoonega.” Vallavanem 
tänas ka volikogu esimeest Teet Helmi, et ta selle asja tookord 
eestvedada võttis.

Teet Helm omalt poolt ütles: “Hinge kriibib, kui kritiseeritakse 
ja öeldakse, et tehakse vigu, kui investeeritakse betooni. Vaid-
len vastu. Kui Räpina arstiabile pilguheit tagasi teha, siis alates 
rajooni kadumisest ja kui Räpinast kadus maakonnahaigla ning 
pillutati siinne tervishoid laiali, oleks see olnud Räpina lõpp, kui 
siin poleks tol ajal olnud seda Räpina vaimu, mis kutsus üles 
sellele, et koondati kogu Räpina tervishoid siia sellesse majasse 
kokku, ei oleks meil ka tänasel päeval seda hoonet, kui tol ajal 
seda kokku koondamist ette võetud poleks. Õnne siia majja ja 
õnnelikke lahendusi patsientidele!”

Tartu kiirabi poolt öeldi, et seni nad rentisid Räpinas ruume, 
kuid kolm aastat tagasi võeti vastu otsus, et kiirabi rajab siia oma 
n-ö kordoni. Selle raames tehtigi nendepoolne investeerimisotsus, 
tol hetkel võib-olla veidi kõhklevalt, kuid nüüd on hea meel näha, 
kuhu see välja jõudnud on. Tartu kiirabil on nüüd siin oma “kordon” 
ja kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee avaldas lootust, et siin- 
sete meedikute ja patsientidega saab olema hea koostöö. Selle 
märgiks tõid nad tervisekeskuse teisele korrusele väikese puu-
kese – kui seda hästi hoida ja hooldada, püsib ka koostöö hea.

Räpina Tervisekeskus on avatud E–R 8–18
Perearstide registratuuri telefoninumber 7994880

Reedeti võtab vastu  
valveperearst ja valvepereõde 14–18.

Vaike Tammes
Räpina valla avalike suhete spetsialist

Räpina Tervisekeskuse uus hoone on avatud

Esimese „patsiendi“ Miia Kersti Sultsmanni lükkas kohale 
volikogu esimees Teet Helm.

Vastset tervisekeskust olid uudistama tulnud ka Lahedad mutid Lahedalt.                                           Fotod: Andrus Karpson

Eestimaa õpib ja tänab
Eesti haridus on üks maailma parimaid. Meie noortel on sil-

mapaistvad teadmised ja oskused, millega saavutatakse kõrgeid 
kohti rahvusvahelistel võistlustel ja testides igas haridusastmes. 
See on võimalik vaid tänu suurimale toele – õpetajale.

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta 
Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” just neid haridustöötajaid 
ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele 
eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koos-
töösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Alates 2018. aastast määrab Vabariigi Valitsus Aasta Õpetaja 
üheksa kategooria parimatele riikliku hariduspreemia ning lisaks 
riikliku haridustöötaja elutööpreemia suurusega 65 000 eurot, mis 
antakse üle iga-sügisesel Aasta Õpetaja galal. Väiksemate pree-
miatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse 
aasta teo laureaate, samuti kõiki nominente ehk kolme parimat 
kõikides kategooriates.

Sel aastal on üheks Aasta Õpetaja konkursi kategooriaks 
eelmisel aastal esimest korda toimunud Aasta Kooli konkurss, 
mille eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes, kus 
tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning 
kus valitsevad üksteist toetavad suhted. Eesti parim üldharidus-
kool selgub žürii ja rahvahääletuse tulemusel ning kuulutatakse 
välja 31. mail Terevisiooni erisaates. Konkursi kohta on rohkem 
infot SA Innove kodulehel.

Lisainfo: gala@hm.ee
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31. mai
18.00 Räpina Muusikakooli solistide kontsert 
 „Õhtu lauludega“ 

loomemajas

19.00   Taize palvus. Kirik avatud kella 23.00-ni  
 Miikaeli kirikus

19.00–21.00 Päikeseloojangu laevasõit Lämmijärvele   
 Räpina sadamas

20.00   Räpina valla KOLME BÄNDI PIDU 
 Osalevad ansamblid Meidon, Leevaku küla  
 bänd ja Mahmõr
             Mõnusaid suupisteid pakuvad 
 KODUKOHVIKUD ja Räpina valla 
 külade kohvikud

Tuletõrje väljakul  

1. juuni
9.00  Suur käsitöö-, omatoodangu- ning lillelaat                               
 KODUKOHVIKUD

HEA KODU PÄEVADE KONVERENTS:
10.00  “Suitsusaunast enne ja nüüd” 

Suitsusauna rollist varasemate põlvkondade talupoja-
kultuuris. Millised saunakombes ja tavad on hävinud, 
millised veel alles? Kuidas hoida vanu saunakombeid 
tähenduslikena ka tänapäeval? Tervislik saunaskäik. 
Vihtlemisest ja vihtadest (koos praktiliste vihtlemise näi-
detega). Suitsusauna virtuaalreaalsuse prillid.

Mooska talu perenaine Eda Veeroja
Räpina Loomemajas

11.45  “Mõtteid maailma ja Eesti metsadest ning 
 metsapuudest”  

“Kas eestlased on metsarahvas? Kas me tunneme met-
sa? Kas ja kuidas mõjutab inimene metsa ja vastupidi? 
Kas Eestis on metsa parasjagu? Kas mets kasvab ise või 
tuleb teda kasvatada? Kuidas hinnata metsa väärtust? 
Milline on Eesti metsa tervis? Mida on meil õppida maa-
ilma suurimatelt ja vanimatelt puudelt?

 Eesti Maaülikooli metsateadlane dr. Ivar Sibul
Sillapää lossi saalis

13.00  “Looduslikud pühapaigad kui tarviline vara”         

Pühapaigad on haruldane ja väärtuslik osa põlisrahva 
loodus- ja kultuuripärandist. Meie rahvas on neis paigus 
põlvest põlve hoidnud keskkonda, kogunud jõudu, 
tervendanud, pidanud pühi ja teinud muud olulist. 
Vestluse käigus uurime lähemalt, mis need pühapaigad 
on, kuidas neid leida, hoida ja kasutada.

Pühapaikade ja rahvapärimuse tundja Ahto Kaasik  
Sillapää lossi saalis

 Loengud on kõigile tasuta.

11.00  Aianduskooli vilistlaste kokkutulek

13.00  Kogupereetendus ON VAID HETK loomemajas.

13.00   LASTE- JA NOORTEPÄEV TÜ VÄLJAKUL
 Ponisõidud, miniloomaaed, maagilised seebimullid, 
 rodeohärg, ronimissein, põgenemistuba, zorb-pall, 
 poksiaparaat, skyjump ja palju muud põnevat!

14.00  Lastevankrite paraad loomemaja juurest 
 tuletõrjeväljakule.

Lisaks palju huvitavat igale vanusegrupile: 
näitused, tegevused paisjärvel ja palju muud.

Hoia silm peal veebis  
www.kultuur.rapina.ee ja  

Räpina valla Facebooki lehel!

Kõigile on ju teada tõsiasi, et pea ühe kolmandiku oma 
elust me lihtsalt magame maha ja seda sõna otseses mõttes. 
Magamistuba on koht, kus suleme õhtul silmad, et minna uneilma 
ja järgmiseks päevaks välja puhata. Ka on selgunud, et aju ei vaja 
und, vaid eelkõige vajab seda meie keha. Mõttelend kulgeb ka 
öösel omasoodu ja hommikul puhanuna võid ärgata täiesti uute 
positiivsete mõtete ning reaalsete ideedega. Üks magamata öö 
pidavat vähendama mitmeid elupäevi, ja pole siis ime, et me 
geneetiliselt planeeritud 130 eluaasta asemel kustume poolel 
teel – mehed varem, naised veidi hiljem...

 Õnneks on viimasel ajal üha enam hakatud rääkima 
ka päevasest unevajadusest. Olgu siis öö või päev, aga 
magamiskoht peaks olema energeetiliselt rahustav, mitte keha 
ja meeli ärritav. Paljud loomad tunnevad seda alateadlikult, ega 
heida kunagi magama energeetiliselt valesse keskkonda. Ainult 
kassid pidavat suutma negatiivse energia panna enda kasuks 
tööle, aga sügavamaks uinakuks valivad ka nemad rahulikuma 
keskkonna...

 Magamistuba peaks asuma maja tagumises osas, eelistatult 
kõige parempoolsemas küljes ja tänavakärast eemal. Inimorga-
nismi jaoks sobilik magamistoa vorm on yin-energiat esindav 
ruut või ristkülik, vältida tasuks L-tähe-kujulist vormi. Juhul kui 
ruum on selline, tuleb see jagada kaheks kas sirmi, lükanduste, 
kardina või mõne muu suure eseme abil. Magamistoas ei tohiks 
olla viltuseid seinu ja lagesid ega puuduvaid nurki. See ruum 
peaks olema võimalikult heas tasakaalus. Lagi peaks olema 
seintest heledamat värvi. Tumedad laed kahandavad teie ener-
giavälja. Ja mis kõige tähtsam, lagi ei tohiks olla põiktaladega, 
kuna need takistavad suhtlemist. Piki voodit jooksev laetala võib 
tekitada paari vahele suuri probleeme. Vältida tuleks ka voodi 
kohal olevaid kappe. Mõned valmis magamistoakomplektid on 
sellised, et kahel pool voodit on riidekapp (mis eritab negatiivset 
energiat) ning ka pea kohal on kapp. See tekitab magaja pea ja 
kaela piirkonnas survet ning võib põhjustada peavalu ja muid 
hädasid. Kõige mõistlikum on pea kohale mitte midagi riputada 
- ka mitte riiuleid ning raskeid pilte.

Magamistuppa vali valguskindlad aknakatted. Isegi kui päike 
ei ole väljas, pääseb piisavalt valgust tuppa, mis su und häirida 
võib. Eriti oluline on magamistoa võimalikult pimedana hoidmine 
nende inimeste kodus, kelle töögraafik nõuab päeval puhkamist.  

Ei tohi unustada, et magades jääb tööle ainult 22% meie 
kaitsesüsteemist ja me oleme avatud igasugustele negatiiv-
setele energiatele. 

Magamistoa värvivalik peab tagama mugavustunde, seina-
de värvus võiks olla meeldiv silmale, mis ei ärritaks. Väga levinud 
on minimalistlik sisekujundus magamistoas, kasutatakse palju 
valgeid toone nii seintel, lagedel kui ka põrandatel. Valge värv 
annab “uudse” ja “värske” mulje, kuid samas liiga palju valget 
muudab ruumi jahedaks. Sisekujundajad ütlevad, et parim lahen-
dus on valida heledad soojad toonid või kahvatud tumedamad 
värvitoonid (beež, kreemikas, pehme hall jmt). Antud värvid mõ-
juvad inimesele meeldivalt ning loovad rahuliku ja lõdvestunud 
meeleolu – täpselt mida me magamistoas vajame. Mida tugevam 
värv, seda tugevam on selle mõju. Musta ja tumesinist võiks 
kasutada tagasihoidlikes kogustes. Samas on sinine värv tuntud 
kui vererõhu alandaja ning mõjub seega äärmiselt rahustavalt ja 
muretult ning sellepärast soovitatakse seda enim magamistuba-
des kasutada, aga ikkagi eelkõige heledaid toone. Siiski tuleb 
jälgida, et voodipesul või värvikaardil olev imeilus sinine toas 
pärast liialt jahedalt ei mõjuks: eriti juhtub see vähevalgustatud 
tubades. Seega eelista magamistoas heledaid ja sooje siniseid, 
sest tumesinine mõjub hoopiski nukrakstegevalt.  Ära küsi värvi 
kohta nõu oma armsamalt, partnerilt, isalt-emalt ega kelleltki 
teiselt - küsi iseendalt, mis sulle meeldib... Püüdke vältida 
triipe ja tugevaid värvi kontraste, kuna Fengh shui järgi tekitavad 
need peresiseseid hõõrumisi. Mõnusat värvi lisavad ka tekstiilid 
oskuslikult valitud kardinate ja vaipade näol. Paksemad, pimenda-
vad, aga heledates toonides kardinad aitavad magamistoas luua 
privaatsust ja ei lase varajasel suvepäikesel magajaid segada. 
Kuna magamistuba peaks olema leebe ja soe koht, on riidest 
kardinad sobivamad kui ribikardinad. Kui tahate arendada voodis 
kuuma suhet valige punased linad. Feng shui järgi  on punane 
elu värv ning toob energiat ja jõudu igasse suhtesse.

Looduslikud lõhnad magamistoas. Korteris võib kasutada 
paljusid meid ümbritsevate taimede lõhnu. Lihtsaim viis on riputa-
da toanurkadesse lõhna- ja ravimtaimede kimpe. Need aroomid 
parandavad tuju ning puhastavad ruumi kahjulikest mikroobidest. 
Veidi kallim, aga vähem prahti tekitav on naturaalsete eeterlike 
õlide kasutamine. Selleks segame kaks tilka lahjendamata ee-
terlikku õli ühe detsiliitri veega ja pritsime veepihustiga lõhnavett 
kogu toas, näiteks kardinatele ja teistele kattekangastele. Ma-
gamistuppa sobivad kananga, sandel, lavendel, jasmiin, roos, 
ylang-ylang. Soovitatakse järgmisi lõhnakombinatsioone ehk 
lõhnabukette: kummel, lavendel või muskaatsalvei; nerol, roos, 
ylang-ylang või viiruk, patšuli, sandel või vetiver.

Voodiriietele saad uinumist soodustava lõhna, kui lisada 
linade viimasele loputusveele mõni tilk lavendli-, apelsini- või 
mandariiniõli. Magamistuppa soovitatakse riputada palderjani-
kimp, mis rahustab närve ja aitab peletada unetust. Ruumi saab 
erootilise lõhnaga täita aroomilambi abil, milles on järgmine segu: 
3 tilka bergamotiõli, 3 tilka laimiõli, 2 tilka kanangaõli, 2 tilka 
sandliõli, 2 tilka patšuliõli ja 1 tilk roosiõli.

 Magamistuba ei tohiks olla diskoteek, kabinett, raama-
tukogu, buduaar või kolikamber. Mida rohkem esemeid ja 
mööblit magamistoas, seda enim ka igasugust segavat energiat. 
Ühed esemed vibreerivad meiega ühes rütmis ja sageduses ning 

MAGAMISTOA  MAAGIA
teised teises... Televiisori magamistuppa toomist tuleks pea kõigi 
sünergeetikute soovitusi jälgides vältida. Seega magamistuppa 
ei tohiks televiisorit tuua, kuna sa tahad seal magada ja armat-
seda, siis pole televiisor sinna sobilik. Inimestel on kombeks 
televiisorit vaadates pöörata tähelepanu mitte üksteisele, vaid 
sellele aparaadile. 

Magamistuba ei ole koht, kus hoida raamatuid — need 
jäägu kabinetti. Päris kindlasti ei tasu teha magamistoast töö-
tuba. See ajab töö- ja erasuhted lootusetult sassi. Sellisel juhul 
kipute tööd alustama veel enne, kui olete jõudnud hommikul 
riietuda ja viimane mõte enne uinumist on seotud päevakohus-
tustega, mis tähendab, et alateadvus jätkab tööd ka siis, kui te 
ise juba magate. 

Rahuliku, harmoonilise energia saavutamiseks paigutage 
tuppa vaid ümmargusi või ovaalseid peegleid ning pidage meeles, 
et peeglil on võime tõmmata energiat endasse. Kui magamistoas 
peegel on asetatud selliselt, et voodis lebades näete enda pee-
gelpilti, võib see tekitada terviseprobleeme, unetust ja halbu une-
nägusid. Kui teil on toas peegelustega kapid ja te näete voodist 
enese peegelpilti, katke uksed ööseks kardinaga. Sama kehtib 
ka laes voodi kohal olevate peeglite kohta: kontrollige, et need 
oleksid kõvasti kinni ning pange neile ööseks kate peale. Ärge 
jätke peegleid vedelema näoga ülespoole, sest need tekitavad 
ebastabiilset energiat. 

Magamistoa kaunistamisel vältige pilte oma lastest ja 
lahkunutest. See tuba on selleks, et unustada oma lapsevanema 
staatus ja keskenduda vaid teineteisele. Kasutage oma pulmapilte 
või pilte muudest ühistest ettevõtmistest. Sobivad ka fotod teistest 
õnnelikest paaridest, loomadest või loodusest. Soojad meeldivad 
pildid tugevdavad turvatunnet.

Tihtilugu on väikeses korteris just magamistuba see 
koht, kuhu tuleb paigutada rõivad. Hea, kui selleks õnnestub 
eraldada terve otsasein, maast laeni, millel ees ruumi säästvad 
liuguksed – nii on üldmulje toapoolelt rahulik, kõigel vajalikul aga 
hoiukoht olemas. Kindlasti tasub niisuguses seinakapis läbimõel-
dult ära kasutada iga viimane kui ruutsentimeeter.

Magamisase on magamistoa kõige tähtsam mööbliese. 
Täiskasvanute puhul on kõige parem, kui magamistoas oleks 
üheinimesevoodi asemel topeltlai voodi. Mitte ainult selleks, et 
sul rohkem ruumi oleks – tühi koht tuletab sulle kogu aeg meelde, 
et oleks tore, kui sinu kõrval keegi magaks. Mõistlikum on jätta 
mõlemale poole voodit ruumi, siis ei tunne kumbki partneritest end 
vastu seina surutuna.  Kui oled aga otsustanud surmani üksikuks 
jääda, siis võiks voodi ikkagi pigem veidi laiem kui kitsam olla -nii 
mahud vabalt voodis püherdama, jätkub ruumi ka kaisukaru kal-
listamiseks ja üksilduse hingevalu patja nutmiseks. Oleks hea, kui 
lai voodi õnnestub magamistoas paigutada nii, et sellele pääseb 
ligi mõlemalt küljelt – isegi siis, kui magate seal üksi. Seda on 
muidu lihtsalt väga ebamugav korrastada.

Paljud inimesed armastavad magamistuppa mööblit kuhjata: 
voodi, öökapid, kummut, tumbad, riidekapp, teinekord ka meigi-
laud. Seda on selgelt liiga palju – piisab voodist ja kummalgi pool 
asetsevast öökapist, väike pink jalutsisse, kuhu asetada rõivaid, 
äärmisel juhul väiksem ja silmatorkamatu pesukummut – ja kõik. 
Magamistoa mööbel võiks olla ümarate nurkadega. Ka mõlemal 
pool voodit asetsevad öökapid võiksid olla ümmargused. See 
pidavat tagama hea tervise ja vältima vaidlusi. Kui teil on erineva 
suurusega öökapid, siis näitab see ühe partneri üleolekut teisest.

Kõige parem on magada puust voodist looduslikest 
kiududest madratsi peal ning kasutada linasest või puuvil-
lasest materjalist linu. Sobivaim on tihedast riidest voodipesu. 
Sünteetilised kiud ei lase kehal puhata, tekitades staatilist elektrit. 
Ideaalne koht voodi jaoks on diagonaalselt magamistoa ukse 
vastas päitsiga vastu seina. Kui päits ei ole vastu seina, võite 
tunda end ebakindlalt. Voodikate ei tohiks rippuda vastu maad, 
et õhk vabalt ringi saaks käia. Samal eesmärgil pole voodi alust 
soovitav ka panipaigana kasutada.

Ärge kunagi asetage voodit selliselt, et jalad oleksid ukse 
pole. Sellist asendit tuntakse surnukirstu asendi nime all ja see 
imeb teist energia välja, aeglaselt, aga järjekindlalt. Igasuguste 
maast õhkuvate energiate vastu annab pea 100%-lise kaitse 
magamisaseme alla asetatud dzuudivaip või lambanahk. Voodi 
alla ei tohiks asetada ei fooliumi, erinevaid metallplaate, peeglit, 
kilesid, armeeritud võrku ega pajuvitsasid, mis tekitavad kõike 
muud, aga kindlasti ei hoia ära maast õhkuva negatiivse energia 
mõju.

Kõige hullem oleks voodi alla paigutada püramiid – vaevalt 
siis üldse und tuleb... Küll võib püramiidi riputada voodi kohale 
või siis magada püramiidi all, aga kindlasti ei tohiks siis keegi ma-
gamistoa peal elutseda – ja seega tuleks selline variant arvesse 
ainult eramute korral....

Madrats olgu ühes tükis. Keskelt kaheks eraldatud madrats 
viitab alateadlikult lepitamatutele vastuoludele teie vahel ning soo-
jad ja lähedased suhted partneriga jäävad kättesaamatuks. Kuid 
vahel on vajadused erinevad – ühele meeldib kõvem ja teisele 
pehmem küljealune.  Feng shui soovitab sellisel juhul õmmelda 
suur punane lina ja katta sellega voodi, nii et eraldatud madratsid 
välja ei paista. Teil on kaks võimalust: kas teie madrats kohaneb 
teiega või kohanete teie madratsiga. Viimasel juhul soovib teie 
keha pikas plaanis kättemaksu. Pinged, vale kehahoid ja väsimus 
on sageli just ebapiisava une tagajärjed. Uue madratsi võiks 
muretseda 8–10 aasta järel, teki 5–6 ja padja 2–3 aasta järel.

Toivo Niiberg,
Räpina Aianduskooli õppejõud



KULTUURIKALENDER MÄRTS-APRILL
K, 20. III 13 Rakvere Teatri etendus „Põrsas Desmond ja  
  sookolli lõks“. Pilet 8 eurot.
  Info tel 517 6288 või marge.trumsi@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
K, 20.III 18 Kontsert: Soulikuninganna Sofia Rubina ja 
  kitarrivirtuoos Andre Maaker. 
  Räpina Muusikakooli õpilastele tasuta, 
  pensionäridele ja õpilastele 5 eurot ja 
  täiskasvanutele 8 eurot.
  Info tel. 799 9530  Räpina Muusikakoolis
K, 20. III  19 Rakvere Teatri etendus „Astuge edasi“. 
  Pilet 15 eurot; õpilastel ja pensionäridel 
  13 eurot. Info tel 517 6288 või 
  marge.trumsi@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
K, 20. III 20 Vana-Koiola rahvamaja näiteringi etendus 
  „Vigased peigmehed“. Pilet 5 eurot, 
  sooduspilet 4 eurot. Info 510 7836 
   Aravu Rahvamajas
N, 21. III 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine. 
  Pilet 3 eurot. Info tel. 796 1960 
   Räpina tuletõrjemaja saalis
N, 21. III 19 Mooste Veskiteatri esituses etendus 
  „Charly tädi“. Pilet 5 eurot, õpilastel ja 
  pensionäridel 3 eurot. Info tel 517 6288 või 
  marge.trumsi@rapina.ee 
   Ruusa kultuurimajas
R, 22. III 18 Luuleõhtu „Armastame eesti keelt“. Tasuta. 
  Info tel. 795 9435 või 
  voopsuraamat@rapina.ee 
   Võõpsu Ramatukogus
K, 27. III 11 Viljandi Lasteteater REKY etendus „Buratino“. 
  Pilet 8 eurot. Info tel 517 6288 või 
  marge.trumsi@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
K, 27. III 15.30  Etendus „Igaühel oma õnn“. Pilet 2 eurot. 
  Info tel. 517 6288 või marge.trumsi@rapina.ee
   Ruusa kultuurimajas
N, 28. III 18 Kevadkontsert Aksel Vürtsiga. 
  Info tel 799 9530 Räpina Muusikakoolis
K, 03. IV 18 Kontsert: Mikk Langeproon (akordion). 
  Pilet täiskasvanutele 5 eurot, õpilastele 3 eurot 
  ja muusikakooli õpilastele tasuta. 
  Info tel 799 9530 Räpina Muusikakoolis
R, 05. IV  19 HUUMORIÕHTU
  “Naer on terviseks”. Külas on Onu Heino 
  (Indrek Taalmaa), lõbus muusika- ja 
  lauluprogramm Jüri Aarma esituses. 
  Osalevad noored humoristid, ootame ka 
  anektoodivestjaid. 
  Tantsumuusika KALMER JÄRVE esituses. 
  Pilet eelmüügis 7 eurot, kohapeal 10.
  Info ja lauakohtade broneerimine 
  tel 796 1363 Räpina Aianduskooli saalis
P, 07. IV 9-15 Räpina Kevadlaat. Info tel 56618707 
   Räpina tuletõrje väljakul
K, 10. IV 11 Pihkva tsirkus „BARRAMEO“. Pilet 7 eurot. 
  Info tel 7961363 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 12. IV  19 Sõnakunstiõhtu- Põlvamaa sõnameistrite 
  žanripäev. Õhtut juhib Peeter Kaljumäe. 
  Tantsuks mängib ans „Polero.“ 
  Pilet eelmüügist (kuni 11. aprillini) 5 eurot ja 
  kohapeal 7 eurot. Kohtade broneerimine  ja 
  info tel. 5182 8219 Anu.  
   Veriora rahvamajas (Viluste PK saalis)
P, 14. IV 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine. 
  Pilet 3 eurot. Info tel 796 1960 
   Räpina tuletõrjemaja saalis
E, 15. IV 12 Etendus „Maailma ilusaim tüdruk“. 
  Pilet eelmüügis 4 eurot ja kohapeal 8 eurot. 
  Info tel 517 6288 või marge.trumsi@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 26. IV 18 Teemaõhtu: „Võõpsu läbi aastakümnete“. 
  Tasuta. Info tel 795 9435 või 
  voopsuraamat@rapina.ee
   Võõpsu Raamatukogus

Hoia silma peal: kultuur.rapina.ee

ÕNNITLEME VANEMAID!

Lisandra Liin
14.01.2019

Richard Grossberg
01.02.2019

Heidy Puurmaa
09.02.2019
Kris Käis
16.02.2019

Roald Asi
18.02.2019

Täna teretas te väike
uue elu algust.
Olgu see täis armastust
ja rõõmsat valgust!

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Tähtede taga koidab Sul taevas,
vaikne lootus Sul täide seal läeb …

Senta Sepp
06.02.2019

Hille Rauba 
06.02.2019

Linda Listmann
07.02.2019

Ekaterina Mets
08.02.2019

Viktor Ivanov 
15.02.2019
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OÜ ESTEST PR 

ostab metsa- ja põllumaad. 

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

RÄPINA KEVADLAAT 
7. APRILLIL KELL 

KELL 9–15 RÄPINAS  
TULETÕRJE VÄLJAKUL.  

Müügil kõik laadakaubad. 

Tule ja saa osa laadamelust!

Tel. 5661 8707

BONARE ILUSALONG 

võtab tööle  
ka teise juuksuri osalise tööajaga. 

Huvi korral kirjuta junika.adson@gmail.com

APRILLIKUU LAAT 
21.APRILLIL 

KELL 9–15 RÄPINAS  
TULETÕRJE VÄLJAKUL.  

Müügil aia-, toidu- ja  
tööstuskaubad, käsitöö,  

vanavara ning muud põnevat.

Tel. 56618707

MÜÜA 
3-toaline korter Verioral. Telefon: 5354 3825 

***
paljasjuurseid männitaimi ja kuuseseemikuid Nõo val-
las. Ülo, tel 5169682, ylo.kuusik@gmail.com.

OSTAN 
maja või krundi Räpina vallas kuni 15 km Räpinast.
Telefon: 553 1700


