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19.–20. juunil on laulu- ja tantsupeo
„Minu arm” tuli Räpina vallas

„XXVII laulu- ja XX tantsupeo tule tulemine on avamäng
juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge
igasse Eestimaa nurka. 2019.aastal saab tuletulemise traditsioon
50-aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine
1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga”, selgitavad

tuletoojad ning laulu-ja tantsupeo peakorraldajad.
Laulu-ja tantsupeo tuleteekonna kaudu on maakondadel,

valdadel ja küladel võimalus oma kodupaiga kultuurilugu jutus-
tada, tuua esile nii eilseid kui ka tänaseid kultuuriloolisi isikuid ja
kohalikke eestvedajaid, neid meeles pidada ja märgata. Maakon-
nast-maakonda liikudes, tekib väga paljudel inimestel võimalus
tuletulemisest isiklikult osa saada, soovi korral võtta endalegi leek
laulupeo tuletõrvikust ja see koju kaasa viia. Tule teekond saab
1. juunil alguse Tartust, kus „Minu arm“ peo kunstilised toimkon-
nad keskpäeval laulu-ja tantsupeo tule ERM-i pargis süütavad.
Järgnevad 33 päeva on aga tuli maakondade hoida, liikudes läbi
terve Eesti. Tule teekond lõpeb 4. juuli õhtul Tallinnas, Kalevi
staadionil, kus kell 19.00algab XX tantsupeo esimene etendus.
Põlvamaal liigub laulu- ja tantsupeo tuli alates 18. juuni kella
10-st kui me naabritelt Kärgulas tule üle võtame ja Kanepisse
toome, kuni 20. juuni kella 10-ni kui Piirissaarel tule Tartumaale
edasi anname. Tuli läbib maakonnas 252 kilomeetrit ja teeb siin
28 lühemat või pikemat peatust. Neis kõigis on inimestel võimalik
tulla kohapeale tuld tervitama ja sellest osa saama.

Tuli külastab eelkõige neid kohti maakonnas, kus on laulu-
koorid, tantsurühmad, pillimeestest kollektiivid; kus on laulu- ja
tantsupidudega või Eesti kultuurieluga seotud oluliste inimeste
sünni- ja tegevuskohad. Tule teekonna läbi tuuakse esile Põl-
vamaa kohad ja tegevused, mille kaudu saab iseloomustada
maakonna kultuuri-ja vaatamisväärsusi.

Kava kohaselt on kahel päeval seitse niisugust peatuspaika,
kus igaühes neist moodustatakse tantsurühmade, lauljate, pilli-
meeste või kohalike elanike abiga üks täht laulu- ja tantsupeo
nimetusest, nii et kokku moodustub teekonna lõpus sõnapaar
„MINU ARM“. Räpina vallas moodustatakse R- ja M-tähed, ning
kõige lõpus Räpina tuletõrjeväljakul MINU ARM. Tähtede moo-
dustumist filmitakse ülalt drooniga.

Kutsume Räpina valla rahvast osalema laulu-ja tantsu-
peo tähtede kujundamisele!

https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/
Tule teekonna peatuspunktid

Räpina vallas
19.06 kell 12:30 LEEVI KÜLAPLATS
Leevi kui kultuurikantsi ja kodanikualgatuse esiletoomine.

Külaplatsil näitemäng ”Kuidas pääseda TV-sse”. Tuli külastab
rahvamaja ja selles asuvat uut raamatukogu. Edasi liigub tuli
kodanikualgatusena toimima pandud külapoodi.

Tule jagamine soovijatele. Kontakt: Anu Luiga 5812 8219
anu.luiga@rapina.ee

19.06 kell 13:30 SÜVVAHAVVA VILLAKODA
Laulupeo tuli peatub maailma vanimas villakojas. Tutvusta-

takse villakoja töid ja tegemisi. Süvvahavva Loodustalus toimub
ravimtaimedest väejookide jaoks kimpude tegemine. Väejooke
pakutakse tantsu- ja laulurühmadele. Kontakt: Asser Jaanimets
5331 0508 asser.jaanimets@polvamaa.ee

19.06 kell 15:00 RUUSA KÕLAKODA
Sõnapaarist MINU ARM R-tähe moodustamine läbi liikumise.

Uue kõlakoja esitlemine läbi laulu jatantsu. Tule jagamine soovijatele.
Kontaktid: Marge Trumsi 517 6288 marge.trumsi@rapina.ee

19.06 kell 16:00 VILUSTE KOOLIMAJA
Sõnapaarist MINU ARM M-tähte moodustamine läbi liikumise.

Viluste kooride ja rühmade ning koolimaja esitlemine läbi laulu,
tantsu ja liikumise. Tule jagamine soovijatele. Kontakt: Anu Luiga
5812 8219 anu.luiga@rapina.ee

19.06 kell 17:00 VERIORAL, MÄHARI PINK
Valgetähe V klassi teenetemärgi omanikule, rahvamuusika

edendajale Heino Mäharile austuse avaldamine.

19.06 kell 18:00 RÄPINA LAULUPEOSALU
Laulpeosalu rajamise 50. aastapäevale ja laulupeo tulele

pühendatud sündmus.
Puu istutamine, koorilaul, esineb Räpina puhkpilliorkester.

Kontakt: Marge Trumsi 517 6288 marge.trumsi@rapina.ee

19.06kell 19:00 RÄPINA TULETÕRJEVÄLJAK
Tuletõrjeühingu väljakul saab alguse Räpina valla tantsu-ja

laulupeo „Üksi pole keegi“ tantsupidu. Peo lavastaja on Räpinast
pärit tantsujuht Heleri Kängsepp. Tantsupeol osalevad Räpina
valla laste ja täiskasvanute rahvatantsurühmad ning võimle-
jad. Tantsupeo lõppedes moodustub tantsijatest tantsuväljaku
ja kiriku vahelisele alale tantsijatest suure peo pealkiri MINU
ARM. Kontaktid: Heleri Kängsepp heleri.huuse@gmail.com
Helje Põvvat 517 7891 helje.povvat@rapina.ee

19.06 kell 20:00 RÄPINA MIIKAELI KIRIK
Räpina valla tantsu-ja laulupeo „Üksi pole keegi“ laulupidu.

Laulupeol osalevad solistid Arhanna Sandra Arbma ja Alen
Veziko, Räpina ja Põlva koorikollektiivid ning Tartu Akadeemiline
Meeskoor. Ettekandele tulevad isamaalised-, laulupeo- ning vai-
mulikud laulud. Laulude saateks mängib keelpillikvartett Riivo Jõgi
juhendamisel. Vahetekste loeb õpetaja Urmas Nagel. Laulupeo
tuli jääb ööbima kirikusse. Kontakt: Marge Trumsi 517 6288
marge.trumsi@rapina.ee

20.06 kell 08:00 RÄPINA MIIKAELI KIRIK
Tule teekonna õnnistamine.
20.06 kell 08:30 RÄPINA SADAM
Tuli jätkab teekonda Lämmijärve peal. Suunaks on Mehikoor-

ma sadam ja majakas, saatjaks piirivalvekaatrid.

20.06 kell 09:00 MEHIKOORMA SADAM JA MAJAKAS
Väike hommikupiknik, koorilaul, tule jagamine. Kontaktid:

Merike Paap 524 9190 merike.paap@rapina.ee, Tea Tenson
510 7836 tea.tenson@rapina.ee

Räpina vald soovib laulu- ja tantsupeo tulele head teekonna
jätku Tartumaal, kus esimeseks peatuspunktiks on Piirissaar. 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 poldri
maaparandusühistu

korraline üldkoosolek
toimub 31.05 kl 16.00
Räpina volikogu saalis.

VIlusTe PõhIkool
ootab kõiki endisi õpilasi,
koolitöötajaid ning huvilisi
25. mail kooli 250. juubeli
puhul toimuvale vilistlaste

kokkutulekule.

Täiendav info:
telefonil 795 8313,

vilustekool@rapina.ee

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.



RÄPINA VALLAVOLIKOGU 24.04.2019 ISTUNGIL
Otsusega nr 19 moodustati 2019. aasta Euroopa Parlamen-

di valimisteks viis jaoskonnakomisjoni ja nimetati komisjonide
esimehed:
1) valimisjaoskond nr 1 - Räpina Raamatukogu, Kooli tn 5,

Räpina linnas; esimees: Annika Šturmov
2) valimisjaoskond nr 2 - Veriora külakeskus, Räpina mnt 2,

Veriora alevikus; esimees: Piret Rammo
3) valimisjaoskond nr 3 - Meeksi valla Seltsikeskus, Kesk tn

20, Mehikoorma alevikus; esimees: Tea Tenson
4) valimisjaoskond nr 4 - Linte Raamatukogu-Külakeskus,

Tammistu tee 20, Linte külas; esimees: Teevi Narruskberg
5) valimisjaoskond nr 5 - Ruusa Põhikool, Mõisavahe tee 7,

Ruusa külas; esimees: Kurmet Karsna
Sama otsusega nimetati ka komisjonide liikmed ja asendus-

liikmed.
Otsusega nr 20 nimetati Räpina Vallavolikogu esindajaks

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi nõukogusse Räpina
Vallavolikogu liige Vello Kasearu, kelle volitused kehtivad kuni
24.04.2023.

Selgitus: Räpina Koduloo-ja Aiandusmuuseumi põhimäärus
§ 12 lõike 3 alusel kuulub Räpina Koduloo- jaAiandusmuuseumi
nõukogu koosseisu viis liiget, sh vallavalitsuse esindaja, Räpina
Vallavolikogu esindaja, Räpina Aianduskooli esindaja, Räpina
Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse esindaja, Räpina Muuseu-
misõprade Seltsingu esindaja. Räpina Koduloo-ja Aiandusmuu-
seumi nõukogu volitused kehtivad neli aastat. Eelmise Räpina
Vallavolikogu esindaja volitused lõppesid 25.03.2019. Eelnevast
lähtudes tuli vallavolikogul nimetada ja valida uus volikogu esin-
daja Räpina Koduloo-ja Aiandusmuuseumi nõukogusse.

Otsusega nr 21 anti arvamus Põlva valla üldplaneeringu
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamiskavatsuse kohta. Räpina vallal puuduvad konk-
reetsed ja detailsed ettepanekud Põlva valla üldplaneeringu
lähteseisukohtade jakeskkonnamõju strateegilise hindamise väl-
jatöötamise kavatsuse kohta. Üldplaneeringu koostamise raames
ilmnevate vajalike uuringute teostamisel on Räpina Vallavalitsus
huvitatud igakülgsest koostööst.

Otsusega nr 22 Kiideti heaks Põlvamaa arengustrateegia
2035+ tegevuskava 2019-2023 vastavalt lisale.

Selgitus: Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS)
§ 6¹ lõike 1 alusel on omavalitusüksuste ülesanne ühiselt ka-
vandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. KOKS
§ 37³ lõike 1 kohaselt peab maakonnal olema arengustrateegia,
KOKS § 37⁴ lõike 6 alusel loetakse maakonna arengustrateegia
vastuvõetuks ja see jõustub pärast seda, kui vähemalt kaks
kolmandikku maakonna selliste kohaliku omavalitsuse üksuste
volikogudest, mille elanike koguarv moodustab vähemalt kaks

kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille hulka peab
kuuluma ka maakonnakeskuseks olev kohaliku omavalitsuse
üksus, on selle määrusega heaks kiitnud. KOKS § 37⁴ lõikest 2
tulenevalt peab maakonna arengustrateegial olema tegevuskava
või valdkondlikud tegevuskavad, mis ei pea hõlmama kogu
arengustrateegia kehtivuse perioodi. Maakonna arengustrateegia
tegevuskava peab olema kooskõlas maakonna kohaliku
omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiatega.

Otsusega nr 23 määrati alates 01.06.2019 Räpina vallas
Veriora alevikus ja Leevi külas vee-ettevõtjaks ning ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniteenuse osutajaks AS Revekor (registrikood
10135942).Kehtestati vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Veriora
alevik ja Leevi küla. Vee-ettevõttele antav haldusülesanne:
1) osutab joogivee tarneteenust ühisveevärgi vahendusel;
2) osutab reovee ärajuhtimisteenust ühiskanalisatsiooni va-

hendusel;
3) teostab reovee puhastust;
4) tagab pakutava joogivee vastavuse sätestatud kvaliteed-

inõuetele;
5) teostab investeeringuid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

taristu parendamiseks ning keskkonnasõbralikumaks
muutmiseks.
Määrusega nr 9 muudeti Räpina Vallavolikogu 20. juuni

2018 määrust nr 23 „Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2018-2029”.

Selgitus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt on
väljastatud jaanuaris 2019 projekti „Mehikoorma aleviku vee-ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine“
rahastamise otsus tingimusel, et enne hanke väljakuulutamist
esitatakse KIK-ile projekteerija eksperthinnang, mis kinnitab, et
suureneva reostuskoormusega tagab olemasolev reoveepuhasti
nõuetekohase heitvee väljavoolu. Juhul, kui eksperthinnang
sellisele järeldusele ei jõua, on vajalik alustada reoveepuhasti
rekonstrueerimist enne käesoleva projekti lõpparuande kinnita-
mist. Eelkirjeldatud tingimuse alusel tellis AS Emajõe Veevärk
ekspertarvamuse Mehikoorma reoveepuhastile. Ekspertarvamu-
sest selgub, et Mehikoorma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ala
laiendamisega suureneb asula reoveepuhasti reostuskoormus üle
kahe korra. Selleks, et tagada heitvee vastavus vee-erikasutus-
loaga kehtestatud normidele, tuleb reoveepuhastile projekteerida
ja välja ehitada puuduv bioloogiline puhastusetapp arvestades
perspektiivse reostuskoormusega. Vajadusel tuleb täiustada
olemasolevaid seadmeid. Ekspertarvamuse alusel selgus, et
vajalik on alustada reoveepuhasti rekonstrueerimisega enne
„Mehikoorma aleviku vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonst-
rueerimine ja laiendamine“ lõpparuande kinnitamist, mistõttu
esitasime projekti „Mehikoormareoveepuhasti rekonstrueerimine

ja laiendamine“ 2019. a Keskkonnaprogrammi taotlusvooru.
Ekspertarvamuse alusel tuli täiendada kehtivat Räpina valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, kuhu lisati juur-
de Mehikoorma reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise
investeeringud. Lisaks viidi sisse ÜVK arendamise kavasse veel
täiendus Mehikoorma ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike
laiendamistööd tänavate osades, mis on ekslikult varasemast
kavast välja jäänud. Töösse lisati ka AS Emajõe Veevärk kui
regionaalse vee-ettevõtte veemajandustaristu toimekindluse
suurendamisele suunatud tehnikaga ja tarkvaraga seotud inves-
teeringute vajadused.

Määrusega nr 10 tunnistati kehtetuks Meeksi Vallavolikogu
14.10.2010 määrus 13 „Kooli sööklast ürituste tellimise kord“.

Selgitus: Vallavalitsus kehtestab oma korraldusega valla
asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, kuid Meeksi Valla-
volikogu on kehtestanud 14.10.2010 määruse „Kooli sööklast
ürituste tellimise kord“ millega on kehtestatud ka hinnad. Räpina
Vallavalitsuse 06.02.2019 korraldusega nr 2-3/117 „Hinnakirja
kinnistamine“ on kinnitatud Räpina Vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste vara kasutamise tingimused ja hinnad. Meeksi Val-
lavolikogu 14.10.2010 määrus 13 tuleb tunnistada kehtetuks
õigusselguse huvides.

Istungil võeti vastu protokolliline otsus: Räpina Vallavoli-
kogu liikmed ei toeta Majandus- ja Kommunikatsiooniministee-
riumi kavatsust riigiteede osaliseks üleandmiseks kohalikele
omavalitsustele.

Selgitus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ka-
vandatav ettepanek on anda 58,8 km riigiteid ja kaks silda kokku
39,2 m Räpina valla omandisse. Enamus üleandmisele kuuluva-
test kõrvalmaanteede nimekirja kantud teedest on kruusateed,
mistõttu teede läbitavaks ja kasutuskõlblikuks muutmiseks on
vajalik need viia kõvakatte alla. Arvestades valla eelarvet ja ka-
vandatavas ettepanekus teede remondiks planeeritavaterahaliste
vahendite suurust, ei ole Räpina vald suuteline neid teid kõva-
katte alla viima või teatud ajavahemikul uuesti kruusaga katma.
Praeguse rahastusmudeli järgi piisab vahendeid napilt selleks,
et teostada teede tavapärast hooldust. Räpina Vallavalitsuse
seisukoht on mitte toetada investeeringuteks piisavate rahaliste
vahenditeta Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kavat-
sust riigiteede osaliseks üleandmiseks kohalikele omavalitsustele.
Teede vastuvõtmiseks peaks olema garanteeritud, et lisaks tee-
hoolderahale tuleks kaasa ka raha investeeringuteks.

Eva Morel
Räpina vallavolikogu sekretär

Räpina paisjärve supluskoha
puhastamine ja kaldaala

laiendamine
Räpina linna kaunistab maaliline paisjärv, mille idapoolsel

kaldal asub supluskoht. See on koht, mida kasutab suur hulk
Räpina elanikke ning külastajaid. Räpina paisjärve supluskohas
oli taimestik võimust võtnud ning suplemiseks ja ujumiseks oli
jäänud ainult kahe ujuvsilla ümber olevad alad. Pärast 2018. aasta
ilusat ja kuuma suve otsustas Räpina Vallavalitsus, et rannaala
tuleb korrastada. Eeltöödega alustati juba 2018. aasta oktoobri-
kuus, kui telliti Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ-lt ehitusprojekt.
Pärast projekti valmimist alustati projektitaotluse kirjutamisega,
mis esitati 17.12.18 MTÜ Piiriveere Liider LEADER programmi.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti otsus saa-
bus projektitaotluse rahuldamise ja toetuse määramise osas
17.04.2019. Projekti „Räpina paisjärve supluskoha puhastamine
ja kaldaala laiendamine“ ehitustöid teostab OÜ Aigren, järeleval-
vet teeb OÜ Feit. Lepingujärgseks ehitustööde lõppkuupäevaks
on määratud 17. juuni 2019.

Projekti käigus korrastatakse Räpina Ausamba pargis asuva
supluskoha kaldaala taimestikust, täidetakse liivaga ning kujun-
datakse. Laiendatud liivaala suuruseks saab olema ca 1900 m2,
millest veealune on ca 1300 m2 ja kaldapealne osa ca 600 m2 .
Korrastamise ja laiendamisega luuakse Räpina paisjärve äärde
ca 80 m pikkuse kaldajoonega supluskoht.

Nimetatud projekti suundumuseks on pakkuda siinsetele
inimestele meeldivat ja kodust elukeskkonda ning kuvades
elanike rahuloluga seda ka väljapoole, et tuleks meie piirkonda
uusi elanikke, ettevõtteid ja ka külastajaid. Soovime, et Räpina
piirkond oleks atraktiivne nii siinsetele elanikele, kui ka oma kodu
otsijatele, samuti külalistele.

Projekti kogumaksumus 38 484,00 eurot.
Projekt abikõlblik maksumus 34 896,00 eurot.
Toetuse summa 10 000,00 eurot.
Valla kohustus 28 484,00 (sh mitteabikõlblik

omafinantseering 3588 eurot).
Projektile on määratud toetus Eesti maaelu arengukava

2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu
arengu toetuse meetmest 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks
kohaliku arengu strateegia raames”.

Ester Lemats
arendusspetsialist

KredEx avas lasterikaste perede
kodutoetuse taotlusvooru

Anname teada, et KredEx avas 06.05.2019. a lasterikaste
perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni
10.06.2019. a.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus
kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja
kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 8000
eurot, varasemalt ühe korra toetust saanud võivad taotleda kuni
5000 eurot.

Toetust saab taotleda:
1. eluaseme soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele

vastav eluase või olemasolev eluase on halvas seisukorras
või ruumiliselt ebapiisav;

2. ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluase ei
vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures pu-
udub näiteks vee- jakanalisatsioonisüsteem või pesemisvõi-
malus, katus ei ole vettpidav, küttekolded on amortiseerunud
vms.
Olulisemad tingimused:

1. 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem kui
355 eurot leibkonna liikme kohta kuus.
Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõt-
jana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke
toetuseid, elatisraha ja 2018. aastal makstud kodutoetust.
Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste
leibkonnaliikmete 2018. aasta maksuandmete tõendid.

2. Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetu-
sealusele elamispinnale. Eluaseme püstitamise, elamiskõl-

bmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise
korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud
ühele aadressile, kus reaalselt elatakse.

3. Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab olema
toetusealuse elamispinna omanik või kaasomanik (ehita-
misega seotud tegevused).

4. Taotleja omandis ei või olla rohkem kui üks eluruumina
kvalifitseeruv kinnisasi.

5. Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine
toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise aruanne.

6. Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab
taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse
taotlemisel arstliku ekspertiisi otsus puude tuvastamise
kohta.

7. Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad
vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse
koos.
Taotlust saab esitada alates KredExi e-teenuste keskkonnast

või e-posti teelaadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse
allkirjastamise võimalust).

Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel aadres-
sil Hobujaama 4, Tallinn, SA KredEx, 10151, Kodutoetus.
Vormid lisatakse kodulehele 06.05.2019. Info taotlemise tingimus-
te ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.

KredEx

AS Revekor on määratud
Veriora alevikus ja Leevi külas

vee-ettevõtjaks
Räpina vallavolikogu on määranud 24.04.2019 otsusega nr

1-3/23 Veriora alevikus ja Leevi külas ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni (edaspidi ÜVK) tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaksAS-i
Revekor, kes alustab teenuste pakkumist ja taristu opereerimist
01.06.2019.

Alates 01.06.2019 kehtivad Veriora alevikus ja Leevi külas
alljärgnevad teenuste hinnad:
•~ Veevarustus – 1,09 eur/m3.
•~ Reovee ärajuhtimine ja puhastamine – 1,51 eur/m3.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Täiendav info AS-i Revekor kodulehel www.revekor.ee või

telefonil 796 1368
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Austatud lapsevanemad ning
teised muusikahuvilised!

Tulge koos oma lastega tutvuma Räpina
Muusikakooli ja siin õpitavate pillidegal

Laupäeval. 01. juunilkell 11 - 13on kõigil
huvilistelvõimalik tutvuda muusikakoolis
õpetatavate instrumentidening koolis

töötavateõpetajatega.

Selleks, et leida endalesobivaim instrument,
ootavad teidklassides oma ala spetsialistid,
kelle juhendamisel saavadkõik ka proovida

instrumentidelmängimist
Tulgejulgestikatsetama, sest midagi uut

proovida onjualati põnevl

Räpina Aianduskooii 95. sünnipäeva puhu/saab
vaadata kõikiruume ning meenutada toredaid aegu

möödunust 0! juunilkeil 10- 14.

Räpina Muusikakool



TASUTA ÕIGUSABI
keskmise, raske ja sügava puudega inimestele 2019

Eesti on väike ja vananeva rahvastikuga riik – statistikale
kõneleb, et abivajajate, sh puuetega inimeste arv kasvab ning
töötavate inimeste arv kahaneb jätkuvalt. Jakuigi Eesti Vabariigi
Põhiseadus ütleb selgelt, et puuetega inimesed on riigi jakoha-
like omavalitsuste erilise hoole all, on puuetega inimeste organi-
satsioonide esindajad väljendanud muret asjaolu pärast, et riigi
poolt pakutav abi jõuab sageli vaid aktiivsemate ja võimeka-
mate abivajajateni. Kõik puuetega inimesed aga pole ühtviisi
võimekad teenusteja toetuste taotlejad, töösuhetes oma õiguste
eest seisjad, perekonnaprobleemide (mis kurvastavalt sageli
on seotud ka vägivallaga) lahendajad, rahaasjade korrastajad
ega ka kõigi oma elukondlike murede lahendamiseks pädeva
abi otsijad. Vastupidi – paljud puuetega inimesed tunnevad end
selgelt kõrvalejäetuna, ilma toimetulekuoskuste ja võrdsete
võimalusteta, vähe teatakse teenustest ning toetustest.

Puuetega inimestele suunatud tasuta õigusabi koostöös
osalevad Justiitsministeerium toetajana, Eesti Puuetega Ini-
meste Koda (EPIK) koostöö koordinaatorina ja sihtasutus Õigus-
teenuste Büroo (ÕTB) õigusnõu tagajana.

Puuetega inimeste õigusteenuse eesmärk on olla kätte-
saadav üle Eesti, nõustamispäevad toimuvad viieteistkümnes
piirkonnas (vt. EPIK veebileht https://www.epikoda.ee/tegevus/
oigusnoustamine/) ja on planeeritud toimuma keskmiselt üks
kord kuus. Näiteks eelmisel aastal töötasid ÕTB juristid piirkon-
dades kokku 106-l tööpäeval, õigusnõustamine toimus Narvast
Kuressaareni ja Valgast-Võrust-Põlvast Tallinnani ning läbitud
kilomeetreid kogunes 36289.

Aastail 2017–2018 abistas ÕTB kokku 1512 puuetega
inimest, kellest pooled vajasid pikemat koostööd juristiga,
õigusdokumentidekoostamist ja abistamist/juhendamist erine-
vates instantsides, näiteks suhtlemisel täituriga.

Enim on puudega inimesed nõustamisele pöördunud pere-
konnaõiguse küsimustega: 40,3% elatistega seonduvalt
(lastele elatise tagamine tekitab probleeme, tuleb ette ka
elatise vähendamise arutelu), on lahutuse ja varajagamise
küsimusi ning õigusnõustamist hooldusõiguse küsimustes.
Teise suurema õigusprobleemide ringi moodustab võlaõigus:
erinevad lepingukohustuste täitmise probleemid, kohustuse
mittemõistmised, võlad.

2018-l aastal aktiviseerus õigusabi küsimine täitemenet-
luseasjades, mille põhjuseks olid muudatused täitemenetluse
seadustikus, mis jõustusid 2018 juunis.

Puudega inimesed on segaduses ja küsivad, kas ja kuidas
saab kohtutäitur arestida töövõimetoetust, pensionit. Sageli
uuritakse, kas mõni vana täiteasi on ehk aegunud. Siinkohal
tuleb rõhutada, et kohtuotsuse 10-aastast aegumist mõjutava
regulatsiooni tulemid saabuvad kõige varem 2021. aasta
aprillis.

Ka tahaks inimestele südamele panna, et eraisiku pankroti
asjades võlgadest vabastamise kohtupraktika ei ole eriti
lohutav – kohus ei pruugi pankrotis isikut võlgadest vabastada.

Nagu mainitud, tegi eelmisel aastal õigusprobleemide seas
märkimisväärse tõusu klientide pöördumine täiteasjadega
seoses. Inimesed olid häiritud, et miks neile laekub vähem
töövõimetoetust või pensioni. Juristil oli vaja hakata selgitama,
kuidas mõistavad täituri poolt koostatud arestimisakti
Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa ning kuidas nad arvuta-
vad ja teevad kinnipidamisi inimese sissetulekust. Mitte alati ei
saa ametkondade arvutuskäiguga nõustuda.

ÕTB klient pöördus arvutuskäigu täpsustava küsimusega
Sotsiaalkindlustusameti poole Viljandis ja sai vastuseks, et on
vaja pöörduda kohtutäituri poole. Ometi täidab arestimisakti

pensionite osas Sotsiaalkindlustusamet ja töövõimetoetuste
osas Töötukassa.

Järgnevalt selgitame sissetuleku arestimise arvutuskäike,
kui puudega isiku sissetulekuks on üksnes töövõimetoetus.

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 12 sätestab järgmist:
kui sissenõudepööramine võlgniku muule varale ei ole viinud
või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib
sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust
arestida ühes kuus kuni 20% sissetulekust, mis ei ole suurem
kui palga alammäär (2019.a 540€), millest on maha arvatud
Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum
(alates 25.01.2019.a 215,44€). Sissetulekut ei arestita, kui
see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku
elatusmiinimumi (215,44€). Eeltoodut ei kohaldata lapse
elatisnõude täitmisele.

Artikli kirjutamise ajal on Statistikaameti avaldatud arves-
tuslik elatusmiinimum 215,44€ ja töövõimetoetuse kehtiv päe-
vamäär on 13,79€. Aprillis on 30 päeva ja puuduva töövõime
toetus on 413,70€. Rahvasuus „ravimitoetuseks“ nimetatud
sotsiaaltoetust täitemenetluses arestida ei tohi!

Eelviidatud paragrahvis on nimetatud, et täitur võib ares-
tida kuni 20% sissetulekust ka siis, kui sissetulek jääb alla
miinimumpalga. 20% arvestatakse võlgniku sissetuleku (meie
näites töövõimepension) ja arvestusliku elatusmiinimumi
vahest. Arvutuskäik siis järgmine:
• aprilli töövõimetoetusest tuleb lahutadaarvestuslik elatusmi-

inimum: 413,70 – 215,44 = 198,26€
• saadud vahest 198,26€ tuleb arvestada kinnipeetav ja täi-

turile ülekantav 20%, s.o. 198,26 x 20% = 39,65€
• puuduva töövõimega isikule, kelle suhtes täidetakse ar-

estimisakti 20% sissetuleku arestimisega, peaks aprillis
töövõimetoetust laekuma 374,05€ (413,70-39,65=374,05€)
Meie klientidel on esinenud juhtumeid, kus arestimisakte

on täidetud nõnda, et 20% peetakse kinni kogu toetusest/
pensionist, saadud tulem (meie näite puhul siis 413,70st 20%
on 82,74€) lahutatakse sissetulekust 413,70 – 82,74 = 330,96€
ja kliendi kontole kantakse 330,96€ ehk tervelt 43,09€ vähem.
330,96€ on küll arvestuslikust elatusmiinimumist suurem, kuid
kinnipidamise teostamisel ei järgita TMS § 132 lg 12 sätestatud
põhimõtet. Arestimisele mittekuuluva sisstuleku aresti alt
vabastamise avaldus tuleb kohtutäiturile esitada väga
lühikese tähtaja, 3 tööpäeva, jooksul.

Nii täitemenetluse kui muudes ÕTB töövaldkondadesse
kuuluvates õigusküsimustes saame teid abistada, kui regist-
reerite endale aja juristiga kohtumiseks helistades ÕTB
telefonil 5385 0005 esmaspäevast neljapäevani kl 9.00
kuni 17.00

Lisainfo puuetega inimeste õigusabi kohta on leitav ka
ÕTB veebilehelt www.otb.ee

ÕTB juristid suhtlevad nii eesti kui vene keeles, vajadu-
sel saame kasutada ka viipekeeletõlgi abi. Vajadusel
leiame võimaluse nõustada klienti telefoni või Skype´i teel –
juhendame ja selgitame, kuidas juristile vajalikku infot saata,
aitame koostada dokumente, selgitame keerulisi juriidilisi
tekste inimestele arusaadavaks, vajadusel suuname õige
instantsi poole, aitame nõutada riigi õigusabi jne – ühesõnaga
püüame olla võimalikult paindlikud, aidata kliente probleemi
sõnastamisest selle lahendamiseni ja tulla oma teenusega
võimalikult kliendile lähedale.

Märgakem ja aidakem üheskoos!

Hille RaudRaud,ÕTB juhataja

Geenidoonorite
proovide kogumine
jätkub 2019. aastal!

Eesti on ühe esimese riigina võtnud fookusesse per-
sonaalse meditsiini arendamise ning eraldanud vahendid
geenidoonorite jätkuvaks kaasamiseks 2019. aastal. Gee-
nivaramuga saab sel aastal liituda kokku 50 000 inimest.
Räpina elanikud saavad 24. mail loovutada geeniproovi
mugavalt oma kodukohas.

Sellel aastal on geenivaramusse jõudnud juba enam kui 25
000 geeniproovi, mis on tubli lisa eelnevatel aastatel kogutud
150 000 eestimaalase proovidele. Kava kohaselt on 2019. aasta
lõpuks geenivaramus üle 200 000 inimese andmed, mis on ligi
20% kogu Eesti täisealisest elanikkonnast. Nii suure hulga ini-
meste geneetilise informatsioonipõhjal on edaspidi võimalik veel
täpsemalt määratleda just eestlaste seas enim levinud haigus-
tega seotud geenijärjestusi. Geenidoonorite nõusolekul saavad
arstid tulevikus seda geeniinfot kasutada haiguste ennetamiseks
ning personaalsemaks ja tõhusamaks raviks. Ettevalmistused
geeniandmete kättesaadavaks tegemiseks juba käivad, kuid
arendused võtavad veel aega.

Põlvamaalt on varasemate aastate jooksul geenivaramuga
liitunud 2500 inimest, mis on umbes 10% kõigist maakonna ela-
nikest. Räpina elanikud saavad oma geeniproovi loovutada
mugavalt reedel, 24. mail kell 10.00–12.00 Räpina Vallavoli-
kogu saali II korrusel.

Geenidoonoriks võivad saada kõik Eesti isikukoodi omavad
inimesed, kes onvähemalt 18 aastatvanad ning kes ei olejuba
varasemalt geenivaramuga liitunud. Kõrge vanus ega haigu-
sed ei ole takistuseks ning haigekassa kindlustust geeniproovi
andmiseks omama ei pea.

Geenidoonoriks saamiseks on vaja allkirjastada nõusole-
kuvorm digitaalselt veebilehel geenidoonor.ee või paberil enne
proovi loovutamistkohapeal. Pärast seda on vaja anda vereproov
(üks väike katsuti veeniverd). Internetis nõusoleku allkirjastanud
inimesed peavad kohapeal täitma kinnituslehe. Vormide täitmisel
abistavad teid geenivaramu nõustajad. Kogumispäeval proovi
andmiseks eelnevalt aega broneerima ei pea ning võimalusel
palume olla 4 tundi söömata (võib juua lisanditeta vett).
Kaasas peab olema isikut tõendav dokument!

Lisainformatsiooni saate veebilehelt geenidoonor.ee,
helistades geenivaramu infotelefonile 520 6959 tööpäeviti
9–17 või kirjutades info@geenidoonor.ee.

Olete väga oodatud!

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös siht-

asutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017
õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või
sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike
õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena
nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele
õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutus-
tega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel:
võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega
õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)),
õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas
nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega
inimeste kodadega.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA

Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005.
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipe-

keeletõlki.
Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt:

http://www.epikoda.ee/oigusnoustamine
Lisainfo:
Tauno Asuja,
Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist,
tel: 661 6614, e-post: tauno.asuja@epikoda.ee
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.
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Linn/alevik Õigusnõustamise teenuse osutamise kohad Teenuse osutamise regulaarsus

Jõgeva Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda (Ristiku 3, Jõgeva) kuu 4. esmaspäev

Jõhvi Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Kaare 7, Jõhvi) kuu 1. kolmapäev

Kuressaare Saaremaa Puuetega Inimeste Koda (Pikk 39, Kuressaare) kuu viimane reede

Haapsalu Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (Kastani 7, Haapsalu) kuu 2. neljapäev

Narva Narva kohtumaja (1.Mai 2, Narva) kuu 1. kolmapäev

Paide Järvamaa Puuetega Inimeste Koda (Lai 33, Paide) kuu 3. esmaspäev

Põlva Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda (Uus 2, Põlva) kuu 2. kolmapäev

Pärnu Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda (Riia mnt 70, Pärnu) kuu 2. teisipäev

Rakvere Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Lille 8, Rakvere) kuu 1. kolmapäev

Rapla Rapla kultuurikeskus (Tallinna mnt 17a, Rapla) kord kvartalis

Tallinn Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10, Tallinn) iganädalaselt reedeti

Tartu Tartu Puuetega Inimeste Koda (Rahu 8, Tartu) kuu 4. esmaspäev

Valga Valgamaa Puuetega Inimeste Koda (Kungla 15, Valga) kuu 2. kolmapäev

Viljandi Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda (Posti 20, Viljandi) kuu 3. esmaspäev

Võru Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (Lembitu 2, Võru) kuu 2. kolmapäev



Eesti-Vene koostööprojekti
ACTIVE VILLAGE üks partner on

Räpina Aianduskool
Märtsis 2019 algas piiriülene koostöö projekt “Improving

competitiveness of rural SME’s by teaching innovative eco-techno-
logies and farming practices, fostering cross-border contacts and
creation of infrastructure adding value to the farm products -Active
Village” (ER94), mille siht on edendada piiriülese koostöö tihendamise
ja tootearenduse abil aiandusvaldkonna väikeettevõtlust.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit (Eesti), partnerid
Räpina Aianduskool (Eesti) ja MTÜ „Efektiivse põllumajanduse ja
aianduse keskus“ (Venemaa).

Projektis on kavandatud kaks vastastikust õppereisi, kolm ühis-
seminari, osalemine kolmel laadal, koolitusprogramm aiandusvald-
konna ettevõtjatele ning üks ühine õppereis Leningradi oblastisse.
Tänu projektile valmivad aiandusvaldkonna väikeettevõtjatejaokska
vajalikud tootmishooned. Obinitsas renoveeritakse ja sisustatakse
tühjalt seisev endine laut külmutuskeskuseks, Räpina Aianduskool
saab uuendusliku kastmissüsteemi ning Pihkva oblastis ehitatakse
ja sisustatakse tootearenduskeskus.

Räpina Aianduskool tellib projekti raames hanke korras spetsiaal-
se kastmisvee Ph-regulaatori (happesuse regulaator). Meie vesi on
liiga aluseline ja taimed ei omasta seetõttu piisavalt toitained, uus
süsteem aitab seda paremaks reguleerida. Juunikuus on plaanis
seade paigaldad ja teha õppepäevkõigile projektis osalejateleja teis-
tele huvilistele. Toimub teabepäev, kus räägitakse taimede toitainete
omastamisest, lisaks demonstreeritakse uut seadet.

Aianduskooli esindab antud projektis õppemajandi juht Urmas
Roht (urmas.roht@aianduskool.ee, telefon: 5689 4690).

Projekt „Active Village“ kestab 30 kuud, projekt lõpeb 2021.
aasta septembris.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 ees-
märk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föde-
ratsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi
suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.

Meelike Kruusamäe
Räpina Aianduskooli infospetsialist

Räpina Muusikakool alustas
Euroopa Liidu Eesti-Vene

piiriülese koostööprojektiga
Teisipäeval, 16. aprillil kohtusid Räpina Loomemajas Eesti-

Vene piiriülese koostööprogrammi raames Räpina Muusika-
kooli, Pihkva Muusikakooli, Räpina Vallavalitsuse ja Pihkva
Linnavalitsuse esindajad, et alustada projekti „Promoting music
hobby education and fostering cross border cooperation bet-
ween the music schools in Pskov and Räpina“ „Connecting
Through Music“ ehk “Muusikahariduse ja piiriülese koostöö edenda-
mine Räpina ja Pihkva muusikakoolide vahel”, lühidalt „Üheskoos
muusikas“.

Projekt kestab 24 kuud ning partneriteks on Räpina Muusikakool
ja N. Rimski-Korsakovi nimeline Pihkva 1. Muusikakool, kellest juhti-
vaks osapooleks on Räpina Muusikakool.

Kahe aasta jooksul toimuvad mitmesugused kohtumised, ühis-
üritused ja kontserdid, metoodilised seminarid ja workshopid nii
siin kui sealpool piiri. Lisaks soetavad mõlemad osapooled projekti
toel mitmeid instrumente. Eesti-Vene piiriülese koostöö program-
mist rahastatava projekti kogumaksumus on 158 570 eurot, millest
programmi toetus on 142 713 eurot. Räpina muusikakooli projekti
kogueelarve on 90 110 eurot, sh omaosalus 10%, mille lisas Räpina
Muusikakooli eelarvesse Räpina vallavalitsus.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on
edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni
vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool
ühist piiri.

Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor, projekti koordinaator

tel +372 516 4848, e-post: marika.klimberg@rapina.ee

Fotol vasakult Jelena Rožka, Pihkva 1. Muusikakooli õpetaja
ja projekti assistent ning Natalja Arhipova, piiriülese koostööprojektiVenepoole koordinaator Pihkva 1.Muusikakooli
direktor. Paremal Räpina valla haridus-ja noorsootööspetsialist Anu-CristineTokko. Foto: Marika Klimberg-Hyötyläinen

„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!”
Põlvamaa laulu- ja tantsupidu
2. juunil kell 18:00 Intsikurmus

On jäänud veel loetud päevad maakonna laulu- ja tantsupeo
toimumiseni Intsikurmus. Peost osa võtvad 98 kollektiivi ligikaudu
1800 osalejaga viivad läbi viimaseid proove ning teevad ette-
valmistusi esinemiseks. Käesolevat aastat on Eestis nimetatud
“Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta”.Selle valguses
tuuakse maakonna peol nimetusega „Sinule, Eesti – Sinule, Põl-
vamaa!” vaataja ette laulu-ja tantsupeo teekond läbi Eesti aja-ja
kultuuriloo. Kuulda ja näha saab esitusi, mis on mõeldud kingi-
tusena Eestile, tänuavaldusena Põlvamaale ja tema inimestele.
On muusikapalu ning tantse, mis kõigile teada-tuntud, kuid 2.
juunil on Intsikurmus võimalus osa saada ka esmaettekannetest.

„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” korraldustoimkond tänab
kõiki kollektiive, kes peost osa võtavad ning koos sellega maa-
konna laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmisele ja meie kul-
tuuri järjepidevusele tervikuna märkimisväärse panuse annavad.
Tooksime esile paljude kollektiivide juhendajaid ja dirigente, kes
oma nõu, jõu ja pühendumusega on vundamendiks ja garantiiks,
et toimuma saaks igati väärikas pidu. Täname kohalikke kultuuri-
ja seltsimajade töötajaid, vallavalitsusi, koolide, lasteaedade ja
seltside eestvedajad – nende vaimne ja materiaalne tugi annab
kollektiividele rahulikuma tunde tegeleda just loomingu sisulisema
poolega. Loomulikult kuuluvad meie tänusõnad ka vanematele
ja vanavanematele, kes oma võsukeste toimetamisele kaasa
elavad ja mitmetpidi toeks on. Tõepoolest, tänavusel laulu- ja
tantsupeol esineb ligikaudu seitsesada last jakoolieelikut. Kannab
ju ”Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” lisaks maakonna ning Eesti
aja- ja kultuuriloo jutustamisele ka soovi tugevdada põlvkondade
vahelisi sidemeid ja koostegemise rõõmu.

Hea Räpina valla rahvas! Olete väga oodatud 2. juunil algu-
sega kell 18:00 Põlva Intsikurmu lauluväljakule maakondlikule
laulupeole „Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!”. Kohtumiseni!

Riivo Jõgi
„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” üldjuht

Peole eelneb laulu- ja tantsupeo rongkäik algusega 17:30
Põlva järve äärest marsruudil: Kalda tn – Kesk tn – Piiri tn
– Intsikurmu. Kindlasti on soovituslik peopaika hakata liiku-
ma aegsasti, sest ajavahemikul 17:30–18:00 on kesklinna
liiklus peoliste rongkäigu päralt ja esineb lühiajalisi takistusi
transpordiga liiklemisel. Palume jälgida ka ajutisi liiklusmärke.

2. juuni peol esinevad Räpina kollektiivid
~ Räpina Lasteaed Vikerkaare Kõllide rühma laulu- ja tantsulapsed

(juhendajad Meeli Härmson ja Ülle Galka)
~ Räpina Lasteaed Vikerkaare Õnneseened rühma laulu- ja

tantsulapsed (juhendajad Meeli Härmson ja Ülle Galka)
~ Räpina Ühisgümnaasiumi lastetantsurühm Räpsukad

(juhendaja Külliki Arjokesse)
~ Räpina Ühisgümnaasiumi lastetantsurühm Rosinake (juhenda-

ja Külliki Arjokesse)
~ Räpina Ühisgümnaasiumi segatantsurühm Üksik Sokk

(juhendaja Külliki Arjokesse)
~ Räpina Ühisgümnaasiumi lastetantsurühm (juhendaja HeleAia)
~ Räpina Ühisgümnaasiumi segatantsurühmRüglikud (juhendaja

Külliki Arjokesse)
~ Viluste kooli segatantsurühmVipsik (juhendaja Esta Sokman)
~ Räpina tantsijate pererühm Räpsukad (juhendaja Külliki Ar-

jokesse)
~ Räpina Ühisgümnaasiumi tantsijate pererühm (juhendaja Evi

Tamm)
~ Räpina Ühisgümnaasiumi võimlejad Patsikud (juhendaja Külliki

Arjokesse)
~ Viluste Põhikooli võimlejad No selge (juhendaja Krista Salf)
~ Veriora memmede tantsurühm Eideratas (juhendaja Esta Sok-

man)
~ Räpina rahvamaja memmede tantsurühm (juhendajaEvi Tamm)
~ Ruusa segatantsurühm Naksid ja Roosid (juhendaja Margit

Mathiesen)
~ Veriora segatantsurühm Paras Paar (juhendaja Esta Sokman)
~ Viluste segatantsurühm Vingerdi (juhendaja Esta Sokman)
~ Ruusa segatantsurühm Reilender (juhendaja Hele Aia)
~ Räpina segatantsurühm Helgerid (juhendaja Indrek Varik)
~ Räpina naistansturühm Rappinvöö (juhendaja Urmo Haidak
~ Veriora naistantsurühm Triibu Liine (juhendaja Helje Põvvat)
~ Räpina Ühisgümnaasiumi Lastekoor (juhendaja Riina Tamm)
~ Viluste Põhikooli mudilaskoor (juhendaja Kersti Juurma)
~ Viluste Põhikooli lastekoor (juhendaja Kersti Juurma)
~ Räpina Naiskoor (juhendaja Jaanus Prükk)
~ Räpina Kammerkoor (juhendaja Tiina Kadarpik)
~ Räpina Valla Noorte Puhkpilliorkester (juhendaja Elli Käbin)

Maakondlikud kollektiivid
~ segatantsurühm Kagu Kabujalakõsõ (juhendajad Mari Rüütli,

Maido Saar, Heleri Kängsepp)
~ segatantsurühm Kabuvilistlased (juhedajad Andre Laine, Mari

Rüütli)

Transpordikulude hüvitamisest
noore huvihariduses osalemisel

Ühistranspordikulude hüvitamine
Räpina vallavalitsus hüvitab noore huvihariduses või -te-

gevuses osalemise ühistranspordikulud eelarveliste vahendite
olemasolul. Tänu riigieelarvest eraldatavale huvihariduse ja
huvitegevuse toetusele, on noorte transpordikulude hüvitamisega
kaasnevate kuludega valla eelarves arvestatud.

Ühistranspordikulude hüvitamiseks esitab lapsevanem
vallavalitsusele (Räpina haldushoone II korrus või vald@rapina.
ee) hiljemalt iga kuu 10. päevaks avalduse koos eelneval
kuul ostetud ühistranspordi piletitega. Avalduse vorm on leitav
Räpina valla kodulehel aadressil rapina.ee/blanketid ja Räpina
haldushoone II korrusel.

(Räpina Vallavolikogu 26.09.2012määrus nr 22„Õpilastrans-
pordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine
Räpina vallas“)

Transpordikulude hüvitamine
Juhul, kui noore huvihariduse või -tegevusega tegelemise

kohta ei ole korraldatud ühistransporti ajal, mis võimaldaks
tegevustes osalemist, on lapsevanemal võimalus taotleda ka
isikliku sõiduauto transpordikulude hüvitamist.

Transpordikulude hüvitamise taotlemiseks esitab lapsevanem
vallavalitsusele kvartaalselt (hiljemalt 20. märtsiks detsembrist
veebruarini tehtud kulutused, hiljemalt 20. juuniks märtsist maini
tehtud kulutused, hiljemalt 20. septembriks juunist septembrini
tehtud kulutused, hiljemalt 20. detsembriks oktoobrist novembrini
tehtud kulutused) transpordikulude hüvitamise taotluse, millele
tuleb muu hulgas märkida vastavas ajavahemikus tehtud sõitude
arv ning huvikooli või -ringi ja elukoha vaheline kaugus. Vastav
vorm on leitav Räpina valla kodulehel rapina.ee/blanketid ja
Räpina haldushoone II korrusel.

(Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 29 „Noorte
huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord“)

Lisainfo:
Anu-Cristine Tokko, haridus-ja noorsootööspetsialist
e-post anu@rapina.ee, tel 799 9511 või 514 2596

Pank
ühe kõne kaugusel

Interneti-ja mobiilipangas saab kasvõi ööpäev läbi oma
pangatehinguid mugavalt teha. Aga millised võimalused on
neil, kes ennast kiiresti arenevas digimaailmas veel väga
koduselt ei tunne ja interneti- või mobiilipanka ei kasuta?

Üheks mugavaks lahenduseks, kuidas oma pangaasju
distantsilt ajada, on teha seda telefoni teel. Oma rahaasjade
ajamiseks ei pea kuhugi minema – tuleb vaid helistada Swedbanki
nõustamiskeskuse numbril 6 310 310.

Telefoni vahendusel saab näiteks teha makseid või väärt-
paberitehinguid, küsida infot oma kontojäägi kohta või saada
ülevaadet tehingutest. Selleks, et neid tehinguid telefonis teha
saaks, tuleb sõlmida pangakontoris teleteenuste leping. Tehingute
tegemiseks telefoni teel on vaja kõigepealt oma isik tõendada
SMART ID, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See on sarnane
panga teenindussaalis isiku identifitseerimisega. Tehingute tee-
nustasud on samad, mis pangakontoris.

Kui Teil on pangaga ja pangatoodetega seotud üldisem
küsimus ja soovite näiteks uurida, kus asuvad lähimad panga-
automaadid või -esindused, küsida valuutakursse, paluda abi
internetipanga kasutamisel või ka sulgeda kadumaläinud kaart,
siis selleks ennast identifitseerima ei pea.

Kiire ja mugav lahendus regulaarsete arvete tasumiseks on
e-arve püsimakse. See on abiks näiteks igakuiste sideteenuste,
kommunaalteenuste või kindlustuse eest tasumisel. Lepingu saab
sõlmida pangakontoris või telefoni teel. E-arve püsimakselepingu
alusel tehtud maksed on tasuta.

Makseid on võimalik teha ka pangautomaadis määratud
maksete abil. Selleks on vaja eelnevalt kas kontoris või telefoni
teel panganõustajal sisestada vajalikud andmed (maksesaaja
rekvisiidid, arve viitenumber jne). Peale seda saate sularahaau-
tomaadis vaid mõne nupuvajutusega makse teostatud.

Swedbank AS
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Aprillikuus oli Räpina lasteaias nalja nabani
Aprillikuud on alati nalja ja naerukuuks peetud. Naer on

terviseks ja teeb tuju heaks, kui see peaks millegipärast halb
olema. Meie nn kunstisaalis olid vaatamiseks naljakad fotod ja
joonistused nii lastest kui ka õpetajatest. Naljapiltide autoriteks
modellid ise. Näituse külastamisel ei pidanud sugugi vaikselt
olema, vaid võis kuulda naerupahvakaid ja rõõmsaid kilkeid.

Tegelikult tegelesime naljakuul ka tõsisemate teemadega.
Meie eelkoolilapsed seadsid sammud kooli just 1. aprillil.

Kas nad läksid kooli nalja tegema?! Kindlasti mitte! Nimelt algas
lasteaialastele eelkool Räpina ÜG ruumides ja kooliõpetajatega.
Kas ollakse kooliks valmis, lasteaias on ju hoolega tegutsetud
selle nimel, et tubliks koolilapseks saada.

Aprillis oli prioriteediks südamekuu tähistamine, kus suuna-
sime lapsi rohkem liikuma ja tervislikumalt toituma. Võtsime ette
pikemaid rännakuid meie kaunis Räpinas. Hommikud algasid
ühiste võimlemistegevustega. Võimlejad olid eriskummalised
tegelased - õpetajad, loomad, eksinud päkapikk.

Teine südamekuu teema oli toitumine - mida teha teisiti, et
lapsed sööksid tervislikumalt? Tuleb lubada nad toidutegemise
juurde. Lasteaia suures köögis me loomulikult ei askeldanud, kuid
õppeköök oli pidevalt salatitegijaid täis. Laste enda valmistatud
salatid maitsesid väga hästi. Õppisime juurde uusi toidutegemise
nippe ja nende maitseid. Valmistatu pandi ka kirja ning valmis
mahukas “Tervislike salatite kokaraamat”.

Õnneseente rühma lapsed olid kutsutud Räpina loomemajja
Marja-Liisa Platsi raamatuillustratsioonide näituse „Metsja meri“
avamisele. Jällegi said lapsed aktiivselt kaasa lüüa – näitus
vaadatud, asuti ka omapoolseid illustratsioone tegema. Mine tea,
kes on meie järgmine illustraator!

Rännakutel oldi ka looduse suhtes hoolivad ja tähelepan-
elikud. Muumide rühma õppekäigu eesmärgiks oli silma häiriv
prügi ära koristada. Ka väike inimene suudab oma kodukoha eest
hoolitseda! Mõmmid koos õpetajatega sõitsid ühistranspordiga
polikliiniku juurestRäpina bussijaama. Sõit polnud küll pikk, aga
pakkus lastele toreda emotsiooni, sest bussiga saab ju nii harva
sõita. Tegelikult mindi bussijaamast edasi randa, kus toimus
tähe kirjutamise õpituba, sest looduses on lahe õppida. Tagasi
lasteaeda ikka jalutades ja südame eest hoolt kandes!

Muumide rühma lastel oli käsil aga pikem projekt, mis lõppes
just aprillis. Oktoobrist alanud „Hambad puhtaks“ projektis kes-

kenduti hammaste tervisele. Tuleb tõdeda, et lapsed hoiavad
oma hambaid.

Tervis ja hea tuju aitasid valmistuda kogu lasteaiaperel vana-
vanemate päevaks. Kui sügisel käidi üheskoos vanaemade ja
vanaisadega matkamas, siis nüüd tervitati neid südamliku kont-
serdiga. Laste jaoks oli pidu väga oluline ja esinemiseks valmistuti
hoolega. Saal oli rahvast täis, pidu võis alata. Eriti tore oli muidugi
see, et keset esinemist tuli nii mõnelgi lapsel soov tervitada kõrgelt
lavalt oma armsaid läbi mikrofoni. Ei tea ju, millal selline võimalus
jälle tuleb. Peo lõppedes oli väikestel esinejatel küll väsimus, kuid
koju ei kiirustatud, sest ilm oli suurepärane. Tehti pilte ja tunti end
kevadõhtus koos mitme põlvkonnaga väga hästi.

Südamekuu lõppedes koguneti jällegi kogu lasteaiaperega
kokku. Tunnustati kõiki, mängiti ja tantsiti koos. Lapsi ootas
üllatus. Mis edasi? Oleme jätkuvalt aktiivsed ja tublid! Olge
teie ka!

Tibude rühma õpetaja Nati

Südamekuu viimane hommik lasteaia õuealal.
Foto erakogust

Kevad Päiksekiires
Märkamatult on pikast talvest saanud kaunis ja päikeseline

kevad. Nii ka meil siin, Ruusal, Päiksekiire rühmas.
Sel õppeaastal oleme suurt rõhku pannud koostööle Ruusa

Põhikooliga. Meie rühma muusikategevusi viib läbi õpetaja
Kaja Hüsson, kellest saab ka sügisel kohalikku kooli minejate
laste esimene õpetaja. Oleme osa võtnud nii mitmestki koolis
korraldatud üritusest: Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud
kontsertaktusest ja teadusteatri „Kolm põrsakest“ etendusest.

Oleme külastanud Ruusa Kultuurimajas toimunud laste
teatrietendusi ning kinoseansse. On hea meel tõdeda, et suures
linnas jooksvad etendused jõuavad ka väiksematesse küladesse.

Meie rühmas töötab juba aastaid võro keele pesa. Ka sel
õppeaastal oleme innukalt hoidnud ja õppinud võru keelt ning
pärimust. Kaks korda õppeaasta jooksul on meil külas käinud
Terje Lillmaa võrukeelne pupiteater uute põnevate lavastuste,
mängude ja lugudega. Korra kuus käivad lastega mängimas
Evely ja Triin Võro Instituudist. Iga kuu toimuvad keelepesaga
liitunud õpetajatele õppereisid ja teemakohased koolitused eri-
nevates võro keele pesaga liitunud lasteaedades ning kaugemalgi
Võrumaast. Jaanuaris külastasime Mulgimaad ja mais toimus
väljasõit Lätimaale.

Emakeelepäeva raames viisime rühmas läbi päris oma luu-
lepäeva, kuhu külaliseks oli palutud Ruusa raamatukogu töötaja
Helve. Kõik lapsed esinesid eelnevalt selgeks õpitud luuletustega
ning ka külalisel oli lastele ettelugemiseks päevakohane jutuke
ja luuletus. Kõik esinejad olid väga tublid ja said kaela medali.

Märtsis külastasid Põlvamaa lasteaednikud maapiirkonna
lasteaedu, sealhulgas oli ka meil au külalisi võõrustada.

Aprillis võtsime osa Puiga Lasteaias Siilike toimunud võro-
keelsete näitemängude päevast. Koos lastega õppisime selgeks
ja esinesime lavastusega „Jussikõsõ säidsõ sõpra“. Lapsed olid
väga tublid ja said juurde uusi kogemusi ning palju esinemis-
julgust.

19. aprillil toimus üle Eesti üks tore aktsioon, mis kutsus
kõiki üles veetma ühte mõnusat kevadpäeva looduses. Ka meie

korraldasime keskkonnanädala raames „Prügimatka“, mille käi-
gus sai ühendatud matkamine kevadises looduses ning lasteaia
ümbruse prahist puhtaks tegemine. Kokkukorjatud prügist valmis
vahva prügikoll.

Ees on ootamas veel sündmusterohke maikuu, mil plaanime
teha rühmaga ühise väljasõidu Tartusse. Samuti hakkame ette-
valmistusi tegema õppeaasta viimaseks tähtsaks sündmuseks –

lõpupeoks. Sel õppeaastal saadame rühmast koolipinki tarkust
taga nõudma viis tublit tüdrukut. Soovime teile, kallid Lisandra,
Deelja, Renate, Liisbet ja Alexandra vahvat kooliteed ja tuult
tiibadesse!

Räpina Lasteaed Vikekaar
Ruusa Päiksekiire õpetaja

Anneli Kaimre

Lasteialalapsed prügimatkal. Foto: Kaja Samoilov

Vibuspordist Räpina vallas
Räpina vallas on vibusport jõudsalt arenenud. 2019. aastal on

juba toimunud hulgaliselt vibuvõistlusi, kus Räpina valla noored
on väga edukalt esinenud ja osalevad alati medalikonkurentsis.
Kui praegu hakata välja tooma osavõtte ja saavutusi üksikasja-
likult, kuluks terve lehekülg. Minnes lihtsama vastupanu teed,
saab nimeliselt märkida, kes on osalenud aasta algusest siiani
võistlustel Räpinast: Hanna-Marleen Oras, Heleri Kruusamägi,
Katariina Nagel, Leelo Dello, Kerli Metsoja, Richard Clark
Toomemägi, Keneth Jõks. Antud hetkeks on omas vanuse-
grupis ja vibuklassis tiitlid omandanud Katariina Nagel (Eesti
karikavõitja), Heleri Kruusamägi (Eesti meister) ja Hanna-
Marleen Oras (Eesti meister).

Ees on veel palju võistlusi, kus soovijad saavad osaleda. Kuna
tegeleme nii platsil laskmisega, kui maastikulaskmisega, siis on
noortel lai valikuvõimalus, millistest väljakutsetest osa võtta. Li-
saks Eestile, osaleme kindlasti ka Läti võistlustel. Liikumine Eestis
ja mujal, nt Lätis avardab noorte silmaringi, luuakse uusi tutvusi
ja sõprussuhteid (vastane on spordis vastane, mitte vaenlane).
Samas saavad teised teada Räpinast ligemalt.

Välihooajal tegutseme õues, Räpina virgestusalal, väike
hoovihm ja uduvihm meid ei sega, ainult laussajuga lähme
siseruumi. Ka võistlused toimuvad iga ilmaga (olgu rahe, lumi,
vihm), vahest äike peatab korraks võistlused.Tuleb selga panna
ilmastikule vastav riietus.

Lisaks vibulaskmisele saab nüüd reedeti tegeleda ammulask-
misega. Selleks, et ammuga lasta, peavad noored end eelnevalt
nimekirja kandma, kohtade arv on piiratud. Piisab ühest korrast
kirjapanekust, seda ei tehta igakuiselt. Soovija saab endast
teada anda Räpinas vibutrenni toimumise aegadel vibutrenni
juhendajale või helistada tel 5560 8488. Osaleda saavad ka need,
keda vibulaskmine ei huvita, kuid kes huvituvad ammulaskmisest.

Nii vibutrennis (7-19 aastastele), kui ammutrennis (10–19 aas-
tastele) osalemine on rahvastikuregistri järgselt Räpina vallas
elavatele noortele tasuta. Tasub tähelepanna, et ambu laskma
saavad noored alates 10. eluaastast ja kohtade arv on piiratud.

Kui suvekuudel jätkub huvilisi, toimub vibu-ja ammulaskmine
ka suvisel koolivaheajal.

Kagu Vibuklubi

Külas sõpruslasteaial
Bad Segebergis

Kõik sai alguse 2017. aasta sügisel, kui Räpina lasteaed
Vikerkaar esindajad Regina Allik ja Jaanika Rämson kohtusid
Põlvas Saksamaa Bad Segebergi maakonna välissuhete juhi
Rüdiger Jankowskiga. Eesmärgiks oli leida ja luua koostöö-
suhteid lasteaiaga Saksamaalt. Soov täitus ning aprillis 2018
külastas Räpinat Bad Segebergi linna Mühlen- KiTa lasteaia
direktor Mandy Dolling . Sipsikute rühma õpetajad Gerli ja Jaa-
nika tutvustasid lasteaeda, Eesti alusharidussüsteemi, üheskoos
jagasime kogemusi ning külastasime vaatamisväärsusi Räpinas ja
selle ümbruses. Koostöötahe ning huvi luua pikemaajalisi suhteid
oli mõlemapoolne.

Eestlaste külaskäik Saksamaale toimus 7.–14. aprillini 2019.
Esimesele päevale oli planeeritud sõpruslasteaia külastus.
Taaskohtumise rõõm oli suur. Lasteaeda kohale jõudes ootas
meid ees rikkalikult ja munapühadeootuses kaetud laud. Esmalt
kutsuti meid osa saama rahvusvahelisest hommikusöögist, kus
kaks korda kuus saavad kokku eri rahvusest inimesed. Huvitav oli
kohtuda, omavahel vestelda ning rääkida neile pisut Eestimaast.
Tutvusime ka lasteaia saksa keele õpetajaga Christin Illinguga,
kelle tööks on teise emakeelega laste saksa keele õppe ja arengu
toetamine.

Ootasime põnevusega, et lähemalt tutvuda sealse töö-
korralduse ja nende igapäevatoimetustega. Lasteaias on neli
rühma, millest üks on õuerühm. Väljas toimuvad hommikuringid,
mängimine kui ka söömine. Lapsed õpivad ise avastades, uurides
ning katsetades.

Osalesime muusikategevuses, laulsime, mängisime ja näit-
lesime koos toredate laste ning õpetajatega. Tegevuse lõppedes
tutvustasime ennast ning Eestimaad, kinkisime lastele Sipsiku
ja Lotte teemalised pusled ja kostitasime lapsi kaasavõetud
maiustustega.

Järgnes ringkäik lasteaias, mille viisid läbi kolm julgetja jutu-
kat last. Nad tutvustasid põhjalikult kõiki lasteaia ruume ning eri-
nevaid põnevaid mängutubasid. Uhkusega näitasid lapsed meile
oma arengumappe, mis olid hästi mahukad, rohke pildimaterjaliga
ning andsid väga hea ülevaate lapse lasteaias viibitud ajast.

Märkamatult oli kätte jõudnud lõuna- ja söögiaeg. Lasteaia-
lapsed ja õpetajad einestasid ühises söögisaalis. Lõunaks pakuti
kartulipannkooke õunakastmega, laual olid kannudes vesi ning
mahl. Toitu tõstsid lapsed endale ise.

Lastel oli võimalus tulla ning lahkuda lasteaiast erinevatel
kellaaegadel, sõltuvalt vanemate tööajast. Lasteaia rühmadel
polnud kindlat rühmatuba, vaid tegutseti üheskoos erinevates
teematubades, näiteks kunstitoas, teatrimängutoas, mugavas
raamatunurgas jt. Peredel on võimalik laenutada koju kaheks
nädalaks raamatuid ja lauamänge.

Lasteaiaga samas hoones asub noortekeskus, kuhu saavad
lapsed ja noored tulla, et seal õppida ja õpetajate juhendamisel
osaleda erinevates tegevustes. Meile olid giidideks kolm toredat
algklassilast, kes rääkisid oma pärastlõunastest tegemistest ja
erinevatest vaba aja veetmise võimalustest. 1 .-4. klasside lapsed
said seal olla peale kooli kella 12 – 17ja neil oli võimalus õppida,
meisterdada, teha puutööd, süüa valmistada, puhkenurgas puha-
ta, mängida arvutimänge jm. Põhikooliealistel lastel oli võimalik
seal aega veeta õhtupoolsel ajal. Lasteaial ja noortekeskusel on
kasutamiseks ka suur saal, kus korraldatakse erinevaid üritusi,
lisaks on lastel võimalus sõita samas ruumis rulluiskude ning
erinevate liikuritega. Põnevat tegevust jätkub lastel kuhjaga ning
seda kõike oli tore kogeda.

Vastuvõtt oli väga hästi planeeritud. Pärast lasteaiaga tut-
vumist külastasime linnas asuvat koobast ( Kalkberg), kus elab
väga palju nahkhiiri. Siinkohal võib mainida, et nahkhiired on Bad
Segebergi sümboliks. Hiljem külastasime loodusmuuseumit, kus
võis lähemalt teha tutvust erinevate putukatega, roomajatega ning
näha nahkhiiri nende ilus ja uhkuses.

Meeleolukas ja huvitav päev lõppes toredas seltskonnas
pisikeses järveäärses koogirestoranis. Jagasime muljeid ning
arutasime edaspidiseid koostöövõimalusi. Kokkuvõtteks võime
öelda, et saime juurde palju uusi kogemusi.

Reis jättiskustumatud ning eredad muljed. Meie siirad tänu-
sõnad Rüdiger Jankowskile ja Ene Tigasele!

Peatse kohtumiseni kevadel 2020 Põlvamaal.

GerliLiiva ja Jaanika Rämson
Sipsikute rühma õpetajad

Jaanika, Mandy ja Gerli Saksamaa sõpruslasteaia ees.
Foto erakogust

mai 2019 Räpina Rahvaleht 5



Lõppesid korvpalli miniliiga
Eesti Meistrivõistlused

13.–14. aprillil toimusEesti MV miniliiga finaalturniirRakveres.
Finaalturniirile (kaheksa parema sekka) oli jõudnud ka Räpina
Spordikooli 2007. aasta esindus. Terve hooaja tugevamas grupis
mänginud Räpina näitas läbi hooaja sitkust, et terve võistkonnaga
oleme võimelised võitma küll. Ka endast natuke tugevamaid, kuid
suurte “gigantide” vastu (nagu Tartu Ülikool jaAudentes) veel ei
saa. Peamine põhjus on ikka see, et meie mängime terve hooaja
seitsme-kaheksakesi, vastased aga 15–17-kesi. Aga poisid olid
tublid, pidasid hooaja vastu ning suudeti finaalturniiril välja või-
delda 7. koht. Kokku osales Eesti miniliiga meistrivõistlustel 29
võistkonda (Atugevusgrupis 11 jaB tugevusgrupis 18võistkonda).
Kui veerandfinaalides jäimekindlalt alla Audentesele ning Reinar
Halliku Korvpallikoolile, siis 7.–8. koha mängus TTÜ/Haabersti
vastu näitasime, et võrdsete heitluses suudame mängu lõpus
edukalt võidelda ning olulised korvid sisse visata. Tulemuseks
võit numbritega 43:36. Viimases mängus viskasid enim punkte:
Jaan Junson 15 p, Oliver Hans Kaljuvee 8 p ja Kevin Salve 5 p.

Võistkonnas mängisid: Jaan Junson, Marvin Poltan, Karl
Robert Härm, Oliver Hans Kaljuvee, Anton Kusnets, Kevin Salve,
Rasmus Oijov ja Romet Ula. Võistkonna treener on Ants Järv.

Räpina Spordikool
Räpina Spordikooli 2007. aastakäigu esindus.

Foto erakogust

Seikluslik ellujäämiskursus
looduses

Keskkonnahariduse projekti raames oli meie kooli 5.–9. klassi
õpilastel võimalik osaleda programmis “Seikluslik ellujäämiskur-
sus looduses”.

Ühel päikeselisel kolmapäeval sõitsime Võrumaale Siksali.
Kui olime kohale jõudnud, suunati meid väliõppeklassi, kus MTÜ
Eesti Ellujäämisseltsi juhataja Aigar Liping tutvustas meile pro-
grammi. Õpilased jaotati kolme gruppi ja igale grupijuhile anti
teekonnale kaasa seljakott vajamineva varustusega.

Retke esimeseks katsumuseks oli laastudega soo ületamine.
Proovile tuli panna meeskonnatööoskus. Pärast edukat soo
ületamist, liiguti metsarajal edasi, kuulates teejuhi matkatarkusi
ja nõuandeid.

Järgmise tegevusena tuli toimetada jalga vigastanud kaaslane
ühest punktist teise. Kolmestes gruppides mängiti kordamööda
kannatanut ja kaks õpilast pidid tegema käed-seongus kande-
istme tema transportimiseks. Kui kõigil proovitud, edasi tuli luubiga
lõke süüdata. Õpilastele räägiti kuidas lõkkeplatsi ette valmistada,
mida lõkke alustuseks korjata ja kuidas pärast lõkkeplats likvi-
deerida. Peale lõkketarkusi tuli igal grupil meisterdada seljakotis
olevatest vahenditest ja looduslikust materjalist kanderaam, et
jälle kannatanu metsast välja tassida. Kanderaami vastupidavust
sai igaüks ka proovida, nii kannatanuna kui kaaslast tassides.
Viimase ülesandena oli rühmadel vaja niiskel pinnasel süüdata
lõke süütepulga - taela abil. Lõpetuseks liiguti raadiosaatja teel
suheldes alguspunkti tagasi. Kolmekilomeetrise põneva seiklus-
raja lõpetamine toimus lõkke ääres vorsti küpsetades.

Kõik osalejad olid päevaga väga rahul ja soovisid tulla uuesti
tagasi, pikemale kahepäevasele programmile.

Aitäh toredale teejuhile Aigar Lipingule huvitava ja õpetliku
päeva eest!

Urve Mähar
Ruusa Põhikool

Vigastanud kaaslane tuli toimetada ühest punktist teise.
Foto: Urve Mähar

Jürijooks
22.aprillil toimus Mehikoormas iga-aastane traditsiooniline

jürijooks. Ilmataat oli meid väga vaikse, sooja ja sumeda kevad-
õhtuga õnnistanud. Osalejaid jätkus mitmesse vanuserühma ja
kõik lapsed otsustasid joosta. Täiskasvanutele sobis rohkem raja
läbimine reipalt kõndides. Jürijooksu raja tähistasime tõrvikutega,
et oleks toredam hämaras liikuda.

Kiiremad jooksjad said pihku spordijoogi ning kõikide tublide
osalejate vahel loosisime sportlikud auhinnad ning tervislikud
ampsud.

Ene Rõzova

Noored Kotkad ja Kodutütred
Mehikoormas

29. aprillil külastasid Mehikoorma kooli Põlva vabatahtlike
organisatsioonide Noorte Kotkaste ja Kodutütarde juhid ja liikmed.

Esmalt tutvustati nende noorte tegemisi Põlvamaal kui ka üle
Eesti. Noorkotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni peamiseks
ülesandeks on aidata kasvatada terveid, tarku ja tublisid Eesti
kodanikke.

Kõik see toimub õppepäevade, laagrite, koonduste ja erine-
vate sportlike tegevuste kaudu. Lisaks omandatakse skautlikke
tarkusi ning veel palju muudki põnevat. Lemmiktegevuseks on
siiski laagrid, mida noored kõige enam ootavad. Nii suvel kui
talvel õpitakse erinevate tegevuste kaudu midagi uut. Näiteks
kas või seda, kuidas talvel metsas mitte paanikasse sattuda ja
„ellu jääda”. Juhid andsid teadmisi, kuidas saab liituda Noorte
Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooniga.

Hiljem moodustati õues õpilastest rühmad ning üheskoos
läbiti mitmeid tegevuspunkte, kus tuli kasuks tähelepanuoskus,
teistega arvestamine, abivalmidus. Õpilased pidid proovima leida
pilgu abil kaugusest esemeid, tegema tuld tulepulgaga, siduma
sõdurisaabast, magamiskotti lahti ja kokku pakkima, juhtima
pimedat sõpra mööda köit.

Mehikoorma lastele pakuti võimalust liituda Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde organisatsiooniga ning osaleda juunikuus Põlvamaal
toimuvas laagris.

Külaliste lahkumisel särasid Mehikoorma õpilaste silmad
ning kõik olid elevil ja huvitatud Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
organisatsioonidest.

Inga Rõzova

Noorkotkad ja kodutütred Mehikoorma koolis külas.
Foto erakogust

Aabitsapidu
Reedel, 5. aprillil toimus aabitsapidu. Osalesid ka 2. ja 3. kl.

õpilased, kes said proovile panna enda organiseerimisoskusi
valmistades ette erinevaid ülesandeid klassis ning mitmeid mänge
spordisaalis. Hiie poolt koostatud aabitsateemaline viktoriin pani
meenutama aabitsat mitte ainult 1. klassi õpilasi, vaid ka kõiki
teisi klassiõhtu osalisi. Suuremat elevust tekitas ülesanne, kus
esimese klassi õpilastel oli vaja pimesi ära arvata, mis tähtedega
on tegu. Probleemi ei tekkinud, sest lastel olid tähed kindlalt peas
ning mitu raamatutki läbi loetud. Aabitsapeo lõpus said 1. klassi
lapsed medali „Oled tubli, oled omandanud aabitsatarkuse!“.

Meeleolukale klassiõhtule pani punkti maitsva tordi söömine,
mille valmistasid Malvi Sillakivi juhendamisel ettevõtlusringi osa-
lejad Meribell, Daniel, Karel ja Kendra.

Koosveedetud pärastlõunane aeg möödus linnutiivul, sest
see oli tore ja sisukas!

Maaja Kolpakova

Võõrkeelte päev
Mehikoorma Põhikooli huvijuhil tuli mõte korraldada koolis

võõrkeelte päev.
Ettevalmistused selleks algasid juba mitu nädalat varem.

Inglise keele, vene keele ja muusikatundides harjutasid õpilased
nii mänge, luuletusi kui ka laule.

Võõrkeelte päev algas õpilaste esinemistega. Nooremad, kes
pole veel võõrkeelte õppimisega alustanud, kuulasid põnevusega.
Järgnes võistkondade moodustamine viktoriiniks.

Viktoriinis tuli ära tunda kaheksa erineva riigi hümnid, 10 eri-
nevates keeltes popmuusika laulud, arvata ära, mis keeles loeb
õp. Niina teksti, tunda ära lähinaabrite lipud, vastata küsimustele,
mis olid seotud naaberriikide sümboolikaga.

Kokkuvõttes võitis Punase papagoi võistkond.
Üritus meeldis kõigile.

Õp. Maaja, Niina jaKatri

Võõrkeelte päev Mehikoorma koolis.
Foto erakogust

Mälumängu paarismängu
Räpina etapp

Linte Külakeskuses
4. mail toimus Linte Raamatukogu-Külakeskuses Eesti

paarismälumängu Räpina etapp. Traditsioon sai alguse 2006.
aastal. Käesoleval aastal toimub kuus etappi, mis toimuvad üle
Eesti. Peamurdmist jagus 17 paarile. Võistluse peakorraldaja
oli Räpina Mälumängu Selts eesotsas Mait Meensaluga. Võist-
lemas oli kogu Eesti mälumängu eliit, esindatud oli 10 esipaari.
Jõukatsumisel esitati 80 küsimust sõnas, pildis ja helis, mille
koostajateks olid Priit Naruskberg ja Toivo Kreek. Oli ka Räpinat
puudutavaid küsimusi. Võimalik oli saada 100 maksimumpunkti,
mille saavutasid võistkond Põder Ja Vahter, II koha sai võistkond
Salis ja Tõnisson 98 punkti ja III Habal ja Särgava 89 punktiga.
Kolm esimest kohta läks Tallinnasse. Välja anti kuus soolo au-
hinda. Räpinat esindasid kaks võistkonda. Meie parim tulemus
oli 12. koht 43 punktiga, mängijateks Song ja Truija.

Mälumänguliidu ja hr Salisega läbirääkimiste tulemusena
toimub järgmisel aastal kevadises Räpinas II Mälumängu festival.
Eesti Meistrivõistlused üksik-, paaris-ja võistkondlikus mälumän-
gus. Eesti paarismälumängu karika Räpina etapp pakkus tõsist
mängurõõmu kõigile võistlejatele.

MerikePaap
Räpina valla kultuuri-ja sporditööspetsialist
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Viluste Põhikool 250
Viluste Põhikool tähistab 25. mail 2019 väärikat 250. juu-

belisünnipäeva. Allolevas ajaloolõigus on kasutatud Viluste
Põhikooli endise eesti keele õpetaja ja õppealajuhataja Meeta
Reimanni koostatud materjale. Kool on asutatud 1769. aastal,
asudes esialgu keset Viluste küla G. Siilbaumi talutare ühes toas.
Püsivale kohale ehitatikoolimaja 1873. aastal, hilisemad hooned
valmisid aastatel 1928 ning 1966. Praegune maja ehitati aastail
1998–2001.Aastal 2008 kolis praegusesse koolihoonesse Verio-

ra lasteaed Õnneseen. Kool on läbi aegade olnud kolme-, kuue-,
seitsme, kaheksa- ning alates 1988. aastast üheksaklassiline.
Aegade jooksul on koolis olnud nii internaat kui ka õpilaskodu.
Pärast sõda on direktoritena töötanud Juhan Unt (1944–1946),
Aleksander Eerik (1946–1952), Karl Puusepp (1952–1954),
Heino Sokman(1954–1987), Jaan Vija (1987–2005), Eevi Mälton
(2005–2011) ja Karin Sulg (2012–2018).

Õppimine ja õpetamine
Õpilaste arv on viimastel aastatel olnud pisut alla saja.

Käesoleval õppeaastal õpib meiekoolis 88 õpilast ning töötab 15
õpetajat ja 8 töötajat. Lisaks kohustuslikele ainetele on õppekavas
1.–5. klassini tantsuline liikumine, 4.–9. klassini informaatika
ning 2. klassis usundiõpetus. Koolis saab õppida inglise ja vene
keelt. Püüame innustada andekaid õpilasi ja toetada abivajajaid.
Õppimist toetavad traditsioonilisedainenädalad kogu õppeaasta
vältel. Edukalt osaletakse aineolümpiaadidel, loomekonkurssidel,
õpilastööde näitustel ning spordivõistlustel. Sageli külastavad
kooli külalised, nende hulgas nii mõnigi kooli vilistlane, jagades
kogemusi erinevatest eluvaldkondadest meie õpilastega. 9. klass
tutvub viimasel kooliaastal tavaliselt Räpina valla tööhõive ning
edasiõppimise võimalustega ümberkaudsetes õppeasutustes.
Viluste Põhikoolis saab õppida ka nii individuaalse kui ka põhi-
kooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel. Õpiabi ja logopeediline
abi on õpilastele kättesaadavad kõigis kolmes kooliastmes.
Igapäevamuredele aitavad lahendusi leida ka lapsevanemad,
hoolekogu, omavalitsus ja nõustajad väljastpoolt kooli.

Kogu koolipere toimetab
Möödunud aasta lõpus sai valmis Viluste Põhikooli õpilas-

tööde almanahh VIPSIK 2, mille kaante vahele on kogutud
kooliprojekti „Vahetud väärtused Vilustes“ õpilaste loometööd
aastatest 2012–2016. Kaheksa aasta jooksul on õpilased selle
projekti erinevate alateemade kaudu õppinud paremini tundma
iseenda andeid ja võimeid, oma kodukohta, huvitavaid inimesi
lähemalt ja kaugemalt ning teinud palju põnevat ja kasulikku
koolis ning kodukohas. Käesoleva õppeaasta kooliprojekti tee-
ma on „ Ehime end Viluste kooli 250. sünnipäevaks“. Juba
mitmendat aastat järjestkaunistab meie kooli jõulueelsetaega
rahvusvaheline jõuluehete valmistamise ja vahetamise projekt,
mille käigus saadetakse ja saadakse huvitavaid omavalmistatud
jõuluehteid üle kogu Euroopa. Meie aktiivne õpilasesindus pakkus
2018. aasta projekti „Liikuma kutsuv koolimaja” kaudu praktilisi
tegevusi õpilastele nii vahetundides kui ka pärast tundide lõppu.

Huvitegevus
Viluste Põhikoolis on õpilastel võimalus klassivälise tegevuse

kaudu osaleda paljudes ringides, mis toovad vaheldust igapäe-
vasesse õppetöösse ning annavad tagasisidet õpilaste võimete,
huvide ning võimaluste kohta. Koolis tegutsevad järgmised huvia-
laringid: rahvapilliringid Teisipäevamuusika jaKolmapäevamuusi-
ka, lastekoor, mudilaskoor ja solistid, rahvatantsurühmad Vipsik,
Vingerdi ja Väike Vingerdi, tantsurühmad No Selge, Tantsurõõm ja
Tantsurõõmuke, kunstiring, puutööring, võru keel, raamatukogu
teatriprojektid, võrkpalli- ja korvpallitreeningud. Projektipõhiselt
toimuvad jalgpalli- ja vibulaskmise treeningud ning orienteeru-
mine.Sellel aastal pürgivad üldlaulu- ja tantsupeolekolm Viluste
Põhikooli rühma: Viluste Põhikooli mudilaskoor, rahvatantsurühm
Vipsik ja neidude võimlemisrühm No Selge.

Meie õpilased on aktiivsed ka väljaspool kooli, osaledes mit-
metes maakonna huvikoolides ja organisatsioonides. Nendeks
on noorteühendus ELO, noorkotkad, kodutütred, Põlva Muusika-
kool, Räpina Muusikakool, karateklubi Toushi, orienteerumisklubi
Kobras, Leevi näitering Pungad ja Meie Stuudio.

Viluste koolipere

VILUSTE PÕHIKOOLI TÖÖTAJAD 2018/19
Heili Ahelik klassiõpetaja, kunst, vene keel,

kunstiring
Kersti Juurma muusika, ajalugu, õpiabi, koorilaul,

pillimäng
Kairi Kase inglise keel, klassijuhatamine
Triin Keres klassiõpetaja, käsitöö ja kodundus,

sekretär-asjaajaja
Aasa Liiv eesti keel ja kirjandus, võru keel
Hiie Matto eesti keel ja kirjandus, ajalugu,

ühiskonnaõpetus, õpiabi,
klassijuhatamine eripedagoog,
logopeed

Helle Mendrik klassiõpetaja, ühiskonnaõpetus,
karjääriõpetus

Ene Mähar raamatukoguhoidja
Krista Salf kehaline kavatus, klassijuhatamine,

tants, huvijuht

Mare Seppo matemaatika, füüsika, klassijuhatamine
Esta Sokman klassiõpetaja, inimeseõpetus,

usundiõpetus, saksa keel, rahvatants,
treener

Valeri Zlatin kehaline kasvatus, treener
Riina Villak bioloogia, geograafia, keemia,

loodusõpetus, füüsika, klassijuhatamine
Vaiko Kiudorv töö-ja tehnoloogiaõpetus,

tööõpetusering
Einar Raudkepp informaatika, infojuht

Jüri Metsoja, Merike Laar, Liina Laar, Katrin Raja,
Ülle Soha, Kiina Nool, Kaidi Ilves, Svetlana Vaino

LISAINFO: http://vilustekool.rapina.ee/vilistlaste-kokkutulek/

Kokkutuleku kava:
11.00 – 13.00 sportlik tegevus
15.00 – puu istutamine “EV100 IGAS KÜLAS”

tunnusplaadi üleandmine koolile
14.00 – 16.00 registreerumine (ka sõnavõtud!), näitused
16.00 – 17.15 kontsert-aktus
17.15 pildistamine (A.Parmson)
19.00 – 24.00 koosviibimine ja tants

(ansambel EVEREST)

Viluste Põhikool. Foto: Einar Raudkepp

Vana Viluste koolimaja. Foto erakogust

Viluste Põhikooli raamatukogu
Viluste Põhikooli raamatukogu tegutseb toimivalt õppekava el-

luviimist toetava, loovtegevusi pakkuva ja ajakajalist lugemishuvi
edendava õpikeskusena. Ühistegevustes õpetajate ja õpilastega
teostuvad raamatutunnid, lihtsalt lugemise hetked, trükiste väl-
japanekud, ettelugemised, kirjandusmängud, lugemiselamuste
jagamised, raamatututvustused, infootsingud, tahvliväljapanekud,
vaatmikud, näitused, kohtumised külalistega, õpilasloomingu ja
-projektide esitlused, filmitunnid, mitmesugused teatriprojektid.
Igal kevadel kaitsevad õpikeskuses 8. klassi õpilased oma uu-
rimistöid, esitlevad loovtöid. Sel õppeaastal oli hundiraamatute
sügis jakassikirjanduse kevad, talvel otsisime vastust küsimusele
„Miks lugeda Aino Pervikut?“ Esimene kooliaste lööb kaasa pro-
jektis „Meie väike raamatukogu“ ja askeldab Jutulinna Raamatu-
klubis. Viluste vilistlane, lastekirjanduse teadlane, Triin Lees on
raamatukogu asjatundlik koostööpartner. Raamatukogus tegut-
sevad järjepidevalt noorte initsiatiivil tekkinud rühmitused, kelle
esinemised on raamatukoguvarade elusettekanded. Katuseteatri
järel tekkisid detektiivsed Anonüümsed Papagoid ja koolipere sai
kaasa lüüa nende mitmelaadsetes teadusprojektides. Praegu
jagavad raamatute tarkuseteri Targad ja Ninatargad. Oleme
esinenud kõigil Põlvamaa raamatupäevadel. Kooliraamatukogus
toimuvad ühistegemised lasteaiaga. Raamatukogu on koolipro-
jektide üks pesadest, kus ühisloomest saavad tuule tiibadesse
väärt ideed ja kus on talletatud projektitegevuste vääriskivid.
Raamatukogu säilitab kodukoha kultuuriloolisi ja koolitegevuse
materjale.

Ene Mähar
raamatukoguhoidja

Parimad noored aednikud
selguvad sel aastal teisiti!

30.–31. mail 2019 toimub Räpina Aianduskoolis esimene üle-
euroopaline nooraednike kutsevõistlus HortOlympics. Varase-
malt on aednikud mõõtu võtnud vabariiklikul kutsevõistlusel Noor
Aednik, mida korraldati kutsevõistluste sarja Noor Meister raa-
mes. Sellel aastal on Eestisse võistlema oodatud aianduslikku
õpet pakkuvate Euroopa kutsekoolide õpilased. Euroopas ei ole
hetkel ühtegi kutsevõistlust, mis oleks ainult aednikele suunatud
ning seetõttu taoline võistlus ellu kutsutud ongi. HortOlympics on
lisatud EUROPEA kutsevõistluste hulka. EUROPEA võrgustikku
kuulub ca 1000 põllu-ja maamajandusvaldkonna kutsekooli 25-st
Euroopa riigist.

Osalema kutsuti EUROPEA koolide ja aianduskooli partner-
koolide võistkondi. Eestit esindab HortOlympicsil 4 võistkonda
(kaks Räpina Aianduskoolist, üks Luua Metsanduskoolist ja üks
Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolist). Portugalist osaleb
kaks võistkonda, Austria, Saksamaa, Itaalia, Holland, Inglismaa,
Taani, Rootsi, Rumeenia, Ungari, Läti, Slovakkia, Luksemburg ja
Tšehhi on esindatud ühe võistkonnaga. Kokku on HortOlympicsil
osalemas 19 võistkonda 15-st Euroopa riigist. Võistlusalasid on
20 ning need on jaotatud kahele võistluspäevale (10+10). Kõikide
ülesannete lahendamine võtab aega 15 minutit. Võistlusalade
lahendamine toimub rotatsioonis. Korraga võistlevad ühel alal
kaks võistlejat või võistkonda. Võistlejad peavad tundma taimi,
arvutama väetise koguseid, tundma haigusi jakahjureid, panema
selga taimekaitseriietuse, pookima, trimmerdama, määrama vilja-
de kaalu, määrama toorsalati komponente, ehitama putukahotelli,
panema kokku kastmissüsteemi jt. Võistlusel on oma veebileht
(https://aianduskool.ee/hortolympics/), kust leiab üksikasjaliku-
mat infot nii võistlusalade, programmi kui ka võistlejate kohta.
Kuna võistlusel on esindatud 15 Euroopa riiki, siis võistluse
ametlik keel on inglise keel.

Võistlejaid hakkavad hindama kohtunikud, kes on Eesti aian-
dusmaastiku suurimad spetsialistid: Eesti Maaülikooli õppejõud
Marge Starast ja Priit Põldma, ajakirjanik ja aednik Eva Luigas,
Tallinna Loomaaia peaaednik Hannes Maripuu, Tallinna Botaa-
nikaaia troopiliste ja subtroopiliste taimede osakonna juhataja
Jaan Mettik, Kopli Ametikooli aianduse eriala õpetaja Heli Molok,
Aiasõber OÜ juhataja Lembit Kaarna, Kanepi Aiand OÜ juhataja
Margus Vahtramäe ja Baltic Agro AS esindaja Marge Olo – paljud
neist on aianduskooli vilistlased. Samuti löövad kohtunikena
kaasa mitmed aianduskooli õpetajad, töötajad ja õpilased.

Võistluse organiseerimist ja läbiviimist toetavad Eesti
Maaeluministeerium, SA Innove, MTÜ EUROPEA Eesti Keskus,
Seedri Puukooli OÜ, Aran PM OÜ, Reginett OÜ, Click & Grow,
TAMI Automatics, Matogard OÜ, GreenTOP OÜ, aianduskeskus
Gardest, AS Värska vesi, Tamme talu ja Sagro AS.

Tulge võistlust vaatama ja kaasa elama!

Liisi Kont
Räpina Aianduskooli puuviljanduse õpetaja

mai 2019 Räpina Rahvaleht 7



Emadepäev oli suur ja
pidulik sündmus maikuu

teisel pühapäeval
Esimese Eesti Vabariigi ajal oli iseenesest mõistetav, et iga

kooliealine 8-aastane tüdruk või poiss kuulus isamaad austavasse
organisatsiooni. Räpinas olid kodutütarde juhtideks Leili Heikla,
Erna Kaareste, Hilja Runthalja Elle Mälberg. Mina ja Leida Toots
kuulusime väga andeka ja haritud õpetaja Elle Mälbergi rühma. Ta
õpetas mind isegi balletti tantsima, rahvatants pidi igal kodutütrel
loomulikult selge olema. Kokku saime õpetaja korteris, kus toimu-
sid koondused ja ringid – elutoas käsitöö ja õmblemine, köögis
kokandus. Rahvatantsu õppisime kooli suures saalis.

Käsitööringis III klassis õppisin heegeldama ja tegin pehmest
roosast loelõngast ilusa kampsuni ema ristitütrele Viksoni Mallele.
Viiendas klassis tikkisin diivanipadjad – ühe ristpistes, teise suure
trapetsikujulise põimtehnikas. See oli väga ilusate värvidega ja
vöökirja mustritega, õpetaja ise valis „Taluperenaisest“ välja.
Materjaliks oli jutelõng. Kõik lõngad saime osta Kiudoskite pu-
dupoest, mis asus samas majas, kus õpetaja elas. Loelõng oli
väga pehme, jutelõng karedam.

Emadepäev seltsimajas oli suur ja pidulik sündmus maikuu
teisel pühapäeval. Seda tähistati suures saalis, kuhu mahtus
istuma kolmsada inimest. Meie, kodutütred, seisime ukse kõr-
val maikellukeste kimpudega ja kinnitasime igale emale suure
nööpnõelaga kimbukese rinda. Olime eelnevalt need Rahumäe
Silminitsa metsast korjanud. Aktuse viisid läbi luteri kiriku õpe-
taja Johannes Sild ja õigeusu preester Hindov, laule saatis suur
Räpina puhkpilliorkester. Kõik oli väga südamlik ja ilus – emadel
olid silmis rõõmupisarad.

Saksa okupatsiooni ajal asus Siversite lossis sõdurite laat-
saret, saksa keeles Genesungsheim. Lossi saalis toimus 1943.
aastal suur maipidu, Frühlingsfest. Kogu park oli ideaalselt korda
tehtud ja lilledega kaunistatud. Jõe ääres vastu kirikut asuval
väikesel platsil, Vergiss mich niht Platz, oli pingike ja palju ära-
unusta-mind lilli. See oli nagu muinasjutus. Praegu asub seal
õpetaja Elle Mälbergi mälestuspink. Meie, kodutütred, esinesime
rahvatantsuga, viis paari tüdrukuid, õpetaja Elle moodustatud ja
treenitud rühm. Korvpalliplatsile oli toodud pikk-pikk laud ja kaetud
igasuguste hõrgutistega vaatamata sõjaajale. Pärast esinemist
paluti meid lauda koos saksa arstidega, kes töötasid laatsaretis.
Peaarst doktor Adleri auks korraldati võimas Polonees lossi trepi
eest mööda Adler Alleed Küss mich Templini, mis oli ka väga
kauniks ehitud, et paarikestel oleks hea ja mõnus unistada.

Meenub ilus soe Võidupüha, 23. juuni varajane hommik 1937.
aastal. Veoauto Kaitseliidu puhkpilliorkestriga sõitis seltsimaja
ette, et minna Toostesse tervitama erukapten Artur Kiudorfi. Minu
isa Richard Udso oli orkestri trummimees, elasime seltsimaja II
korrusel, ja minagi kodutütrena tahtsin kaasa minna. Õnneks
võetigi, ainult ilus lillekimp pidi kaasas olema. Korjasin selle kiiresti
maja tagant oma aiast. Toostesse oli neli kilomeetrit ja kohale
jõudsimekiiresti. Proua ja härra Kiudorf ootasid meid õues suure
kringli ja koduveiniga. Kõik läksid autokastist maha, et mängida
hümni ja Lipulaulu. Mina jäin aga autosse, sest õues oli väga
suur kalkunikari, kes kõik kisades auto poole jooksid. Pärast
tervitust pakuti orkestrimeestele kringlit ja pokaalides koduveini,
aga minule tõi proua suure kringlitüki autokasti ja silitas pead,
et nii vara olin üles ärganud. Olin seal ju ainukese kodutütrena!

Aino Udso Laan Lauk kodutütar

Pärast emadepäeva teenistust Räpina kiriku ees.
Foto erakogust

Arstide pulm
1959.aastal tulid Räpinasse uued arstid. Udo Reinoja Silvia

Reino, nad elasid koos, kuid pulmad olid pidamata.
Pulmapäeval läksid nad meist mööda ja nägid naabri pool

hobusevankrit. Tahtsid sõita, öeldes: «Meil täna ju pulmapäev!
Kas ei saaks hobusega sõita?» kuid hobu oli just läinud kusagile
kartuleid kündma. Soovisime noorpaarile ilusat pulmapäeva ja
ütlesin: «Me naabripoisiga võime selle asja ära korraldada. Kuid
ilma hobuseta - ise oleme hobuse eest!» Võtsime hoovist vankri
ja tõmbasime tee peale. Palusime noorpaari vankrile, pruudil
ilus lillekimp käes ja sõit algas piki Kastani tänavat, jõe suunas!
Allamäge oli hea sõita, aga üles poole veetorni suunas, nagu
sportlased ütlevad - olid jalad piimhapet täis ja kurgus kipitas.
Endal hing nagu niidiga kaelas, aga alla ka ei andnud. Arstide
paar tänas meid selle vahva sõidu eest. “Ongi pulmasõit teh-
tud!» öeldi meile, aga poistel olid mitu päeva jalalihased ja käed
kanged ja valusad.

Arstid elasid minust peaaegu üle tee. Kui edaspidi meid
nägid, tuli alati naeratus näole, ilmselt iga kord meenus, et olime
tol tähtsal päeval hobuste eest!

Kalju-Johannes Kullerkupp

Aiad jäid õitsema kõigis neis kohtades,
kus Eino Peedelil elada ja töötada on tulnud

Ühel päikeselisel aprillikuu päeval kogunesid aiandusinimesed
muuseumi, et teha sügavkummardus juubilarile, tehnikumi direktorile
Eino Peedelile, tema elutöö eest ja avada näitus. Infotehnoloogia
ajastul on kõik väärtuslik pilve peal, aga oleme rõõmsad, et 72 aastat
oli Eino Peedel meie kaasteeliseks.

Pole just eriline rõõm sündida vahetult enne Teist maailmasõda,
kuid siiski kulges Eino Peedeli elu tõusvas joones, tema isikuoma-
dused, haridustee ja perekonna toetus viisid edule. Eino isapoolne
sugulane Sirje Mets mäletab, kuidas Leevakult läks lahing üle ja
kodu põles, vili jäi sisse. Pärast korjasid lapsed padrunite hülsse ja
toksisid neid kivi peal. Aida otsa ehitati uued eluruumid, ema küpsetas
kesvakaraskit.

Pärast Leevaku 7-klassilise Kooli lõpetamist asus Eino 1953.
aastal õppima tolleaegsesse Räpina Aiandustehnikumi. Valikule
aitas kaasa see, et tehnikum asus kodukoha läheduses ja juba poi-
sikesepõlves oli tekkinud armastus põllu- ja aiatööde vastu. Kaarel
Käämer rääkis näituse avamisel, kuidas Eino tehnikumi sisse astus.
Natalie Käämer oli Eino kursusejuhataja ja ühel päeval ema juurest
läbi astudes märkas Kaarel, kuidas üks noormees istub vene keele
kabinetis ja nutab. Mis juhtus? – Eino tahab tehnikumist ära minna.
Kursusejuhatajal oli nädal aega võitlemist, et see mees tehnikumi
jääks. Palju aastaid hiljem sai temast selle tehnikumi direktor.

Eino Peedeli 60. juubeli puhul kirjutas Liina Valper ajalehes „Võ-
rumaa Teataja“, kuidas arglikust maapoisist sai võimekas tippjuht.
Soovitan lugeda.

Elvi Muts-Peedel, kellest hiljem sai Eino vennanaine, kirjutas
muuseumile: „Olime neli aastat Einoga ühel kursusel. Meil oli väga
aktiivne kursus, eriti tugevad olime spordis. Tegelesime aiandusega,
Moskva põllumajandusnäituse jaoks kasvatasime peenardel iga-
suguseid kultuure. Peenrad jagati õpilaste gruppide vahel. Eino oli
aktiivne taimekasvataja.“

Eino lemmikaineks oli keemia, mida õpetas Eduard Kattai. Vahel
jäi poiss kauemaks huvitavaid katseid korraldama. Tihtipeale käisid
nad õpetaja Kattaiga varahommikuti pargis linnulaulu kuulamas ja
õppimas. Tänuga on Eino meenutanud õpetaja Tigase näpunäiteid
viljapuude hooldamisel ja võrakujundusel ning uute viljapuuaedade
rajamisel nii tehnikumis kui ka ümbruskonna majandites.

Kauaaegne aianduskooli botaanikaõpetaja Malle Terepson-Ma-
disson meenutas, et tal oli õnn õppida Eino Peedeliga EPA kaug-
õppes samal kursusel ja kõik need aastad ka ühes rühmas: „Meie
lõpetajatest oli samal kursusel veel Arvi Ootsing. Räpina õhkkond
kandus meie keskkonda ja tundsime, et oleme noored ikka veel
edasi, kuigi kodus ootasid meid pered. Kaks korda aastas oli 21
päeva õppesessioon, loengud ka laupäeval ja pühapäeval. Rõõmus
ja humoorikas, nagu Eino oli, tema meeleolu hoidis kõigil tuju üleval.
Kui Eino Peedel Räpinasse tööle tuli ja direktoriks sai, me teietasime.
Direktor pööras sellele tähelepanu, et õpilaste kuuldes räägitakse
kolleegidega teie-vormis.“

Malle Terepson-Madissonil on Eino Peedelist ainult head mä-
lestused: „Eino oli naljamees ja küll tuli temalt repliike ning koos sai
palju naerda, kuigi oli tõsine probleem lahendada. Eino Peedel oli
Kärbise kasvatusega, ta jätkas sama joont. Kartsime põllu peal, ega
direktori Villis kusagilt Mägiotsast või Vaadimäelt tule? Leninlikul
laupäevakul sõitis Peedel kõik objektid läbi ja innustas humoorika
sõnaga. Tegus õhkkond oli.“

Direktor Eino Peedeli ajal tähistas aianduskool 60. aastapäeva,
1984. aasta augustis toimusid suurejoonelisedpidustused ning avati
uus õppehoone. Selle projekteerisid arhitektid Jüri Hint jaKoit Komis-
sarov, sisekujundus GeorgiArikainen, haljastus tehti Valve Pormeistri
plaanide järgi. Õpetaja Maie Kaarlõp-Vaino rääkis: „Avamise ajaks
pidi koolimaja ümbrus haljendama, pargiaednik Helve ja kasvuhoo-
neaednik Kaie läksid kohe lapsepuhkusele,aga kuhu mul oli minna?!
Direktor Eino Peedel kutsus mu välja, tema kabinet oli tookord veel
lossis, ja küsis, kas ma võtaks selle suure töö enda peale? Eluajaks
on meeldejäänudPeedeli sõnad, et Kaarlõp teeb ära. Direktor uskus
ja usaldas mind ning ma pidin seda usaldust õigustama. Sellest sai
ka minu elutöö, kui istutasime üle 400 puu-põõsa ja tegime käsitsi
üle kahe hektari muru. Vaigla oli juhendaja nii mulle kui õpilastele,
kes tulid pärast tunde haljastust rajama. Ma ei unusta kunagi Malle
Antsov-Peedeli panust, kui ta praktikajuhendajanasaatis õpilasi tööle.
Tehti üle 10.000 töötunni jakeegi ei nurisenud. Kerge see töö ei olnud!“

Näituse avamisel tuletati meelde, kuidas Tallinnast tuli käsk:
“Olgu pangetäis metsmaasikaid!” Tehnikumi õpilased saadeti kohe
Värska kanti õppepraktikale, aga marju oli vähe. Eino lisas suhkrut,

et saaks pange täis. Ükskord oli selline juhtum, et õunapuu istikud
olid valmis pandud ja keegi püüdis neid sisse vehkida. Eino ei osanud
kurjustada, mõnikord oleks see väga ära kulunud! Tehnikumi direktor
sõitis Volgaga, roolis oli Lillemäe Sass. Hea sõnaga meenutati, kuidas
naabrid Sillapää külas – Matsonid, Veberid, Kärbised ja Peedelid
– said omavahel hästi läbi. Räägiti ka sellest, et Peedelil olid väga
ilusad pojad ja tehnikumi tüdrukud hellitasid lootust.

Jaan Kivistiku seos Peedelitega on seotud õpingutega tehniku-
mis – Jaani vend Uno Kivistik ja Eino Peedel olid kursusekaaslased.
1957. aastal, kui nad lõpetasid, käis Jaan sirelite õitseajal Räpinas.
„Mulle jäi sellest väga hea mälestus ja sellega oli minu kutsevalik
otsustatud. Nägin õpilasi usinalt töötamas ja õhtul oli siinsamas saalis
pidu,“ meenutas Kivistik. Peab veel märkima, et hiljem olid Eino vend
Ilmar Peedel ja Jaan Kivistik koolivennad.

Mati Kirotaril tuli 1986. aastal üle võtta Räpina Sovhoostehnikumi
direktori kohustused, kui Eino Peedel viidi üle Valga rajooni Hummuli
Näidissovhoosi direktoriks. Kirotaril tuli 16 aastat Peedeliga koos
töötada, kuid ta ei mäleta, et nad oleksid kunagi tülitsenud. Mõlemad
olid agronoomi haridusega ja eriarvamusi neil ei olnud. Läbi käidi ka
perekonniti, meenuvad õhtud Peipsi rannas.

Eino oli suure pere laps, tal oli kaks õde ja neli venda. Emapoolne
suguvõsa oli Palgi ja isapoolne Peedel. Eino organiseeris suguvõsa
kokkutulekuid, esimene PA-PE kokkutulek oli Räpina rannas, mis oli
tol ajal hästi välja ehitatud ja kuum koht. Eino ja Viive Peedeli perre
oli sündinud neli poega. Viive meenutas vanu aegu: „Noorelt võttis
Eino naise ja tänu sellele sain ma pesakonna armsaid Peedeleid,
kes tõid kohale armsad minnid, tänu kellele on mul armsad targad
lapselapsedja lapselapselapsed,kes aitavad mul elada. Tänud talle!“

Eino Peedeli poeg Rein on Põllumajandusuuringute Keskuse
Võru Katsejaama juhataja. Isa jälgedes läks ta EPA-sse agronoomiat
õppima. Juhtus nii, et puuviljanduse eksamit võttis vastu isa koolivend
Toivo Univer. Reinul oli õppimises lünkasid, kuid Univer lahendas
olukorra nii: „Kuulge, Peedel, ma panen teile kolme, aga te heidate
oma isale varju.“ Tänaseks on Rein Peedelil õunapuude lõikus üks
kevadisi lemmiktegevusi.

Väimela perioodist pajatas Malle Peedel, Eino teine abikaasa:
„Väimela Sovhoostehnikumis oli 1993.aastal ainult elektrifitseerimine,
zootehnikat keegi enam õppida ei tahtnud. Siis avas Eino maaturismi
eriala, väga palju probleeme oli selle käivitamisega, aga tehnikum
sai alles hoitud. Pärast seda hakkasid Euroopa Liidu rahad liikuma,
kirjutati projekte ning moodustati Võrumaa Kutsehariduskeskus. Eino
tõmbus tagasi ja tegeles oma hobiga – käis õunapuid lõikamas ja
õpetas ka oma pojad välja. Kui Eino direktori ameti maha pani, sai
ta Võrumaa KHK haljastuse etteotsa. Võtsime ette dendropargi raja-
mise, kus on kõik Eesti puukoolide ilupuud ja -põõsad, et tulevastel
põlvedel näha oleks.“

Räpina Kõrgema Aianduskooli direktorValdur Madisson avaldas
näituse avamisel siirast heameelt taaskohtumise üle nii paljude aian-
dusinimestega. „Katsume aianduskooli lippu kõrgel hoida!“ kutsus ta
kõiki üles. Madissoni kokkupuuted Peedeliga jäävadaega, mil viimane
oli jubaVäimela Põllumajandustehnikumi direktor. Ta mäletab Pee-
delit otsekohesena, kes kunagi ei keerutanud ja tema arvamusega
arvestati. Kord olid nad koos direktorite ekskursioonil Austrias, kus
külastasid Viini ooperiteatrit. „Viidi lavale ja lava taha. Meil oli au laulda
Viini ooperilaval, Olustvere direktor Arnold Pastak saatis kitarriga,“
rääkis Madisson. Talle meenub ka 2011. aasta sügis: „Olime koos
Värska Sanatooriumis, tervis ei olnud Einol hea, aga nalja viskas.
Kolme päeva pärast kuulsin, et mees on läinud… See asi jäi hinge,
alles olime koos, aga nüüd…“

Eino Peedel elas ja töötas mitmes kohas ning iga kord jättis
sinna oma jälje – rajas kauni kodu ja ilusa haljastuse. 1998. aastal
tunnustas Vabariigi President Malle ja Eino Peedeli kodu autasuga
„Kaunis Eesti kodu“. Eesti Kodukaunistamise Ühendus tänas Eino
Peedelit 2010. aastal kodukaunistamisliikumise propageerimise ja
Võrumaa kaunimaks muutmise eest.

„Eino oli alati positiivne, meie pere ootas neid alati külla. Sealt
tuli huumorit ja näpunäiteid aianduse arendamiseks. Einole meeldis
väga soos jõhvikal käia,“ pajatas Palgi talu perenaine Elve Pee-
del. Aianduse pisik on Peedelitel veres ja sugupuu on tugev ning
jätkusuutlik. Peedelid on silmatorkavalt ettevõtlikud ja sümpaatsed.
Mälestused Eino Peedelist on helged. Näitus „Eino Peedel 80“ ootab
huvilisi Räpina raamatukogus.

Kersti Murumets
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja

Viive ja Eino Peedel koos laste Heini, Reinu ja väikese Viljariga Räpina rannas Palgi ja Peedeli suguvõsa kokkutulekul
1970-ndate keskel. Foto erakogust

8Räpina Rahvaleht8 mai 2019



Räpina Vabahariduse Ühendus 25
Räpina VabahariduseÜhendus on jõudnud tõsisema versta-

postini on täitumas 25 tegutsemisaastat. Nende aasta jooksul on
toimunud väga palju üritusi, koolitusi ja muid tegevusi.

Täna on võimalik seda tegevust kokku võtta Räpina Vaba-
hariduse Ühenduse tegevuse märklausetega. Kõik see algas nii:

Kolm inimest Räpinast said kokku Tallinnas Rahvusraa-
matukogus 1994. aasta veebruaris, need olid Kiho Kaare, Mati
Kirotarja Reet Varend. Rahvusraamatukogus arutati MTÜ-deja
seltsitegevust.

Ürituse lõppedes sündis meie kolme sealolnute ühine otsus:
“Teeme ära”.

11. mail 1964 tulidki Räpinas Sillapää lossis kokku 17Räpina
avaliku elu tegelast, kes otsustasid asutada MTÜ Räpina Vaba-
hariduse Ühenduse. Räpina VHÜ juhiks sai Mati Kirotarja tööd
hakkas juhtima 5-liikmeline juhatus.

Tegevuse põhieesmärgiks seati piirkonna kultuuri- ja hariduse
edendamine ning arendamine.

Avalikkusele nähtavaks ja tuttavaks saamiseks hakkasime
korraldama neile suunatud üritusi.

Esimene üritus oli Räpina Lillepidu 1994. aasta augustis.
Lillepidusid on korraldatud kaheksal korral. Osavõtjaid oli üle
Eesti. Esimesed neli toimusid aianduskoolis, viimased neli Räpina
EELK Miikaeli kirikus.

Paralleelselt hakati koolituskursusi korraldama, algul keele-
õpe ja seejärel käsitöö.

Järgmistel aastatel lisandus külaliikumise ja külapäevade
korraldamise eestvedamine.

Alustasime tööd tolleaegses Räpina Rahvamajas asukohaga
Kooli 19.

Hiljem Räpina Sillapää lossi II korrusel, täna ollakse lossi I
korrusel pargi poolses otsas.

Halli argiellu on pakutud nalja ja huumorit projektiga «Kagu-
Eesti Naljahammas» neljal korral. Projektis oli osavõtjaid üle
kogu Eesti.

Tegelesime erinevate projektidega Räpinas. On olnud lume-
linnakute ehitamise, erinevate lasteürituste, tervisepäevade, laste
suvelaagrite, verstajooksu jne projektid.

Korraldati kaks Mihklipäeva laata Räpina pargi ees, neli Sah-
hari laata tolleaegse Kultuurimaja Kooli 19 territooriumil.

Erinevad koolitustegevused said hoo sisse tänu 1996.-1997.
aastal alanud Rootsi vabahariduslike organisatsioonide koos-
tööprojektidele. Algas koostöö ka vabariigi teiste samalaadsete
koolitusorganisatsioonidega nagu Saarema Õppekeskus, Lasva
Rahvaõpistu, Eesti Vabaharidusliit, Lüllemäe Rahvaõpistu jne.

Taastasime Räpina Rahvaharidusseltsi algatatud traditsiooni
«Maa sool» tiitlite välja andmise, mis toimus esimese Vabariigi
ajal endise Räpina kihelkonna piirides. Taasiseseisvunud Eesti
Vabariigi ajal on Räpina Vabahariduse Ühendus korraldanud
selle projektiga kaheksal korral 16 inimesele «Maa sool» tiitlite
välja andmist. Tiitlid antakse välja kolme-aastase tegevuse eest
hariduse- ja kultuurialases valdkonnas. Esimestena said tiitli
omanikeks Rafael Kindsigo jaTooni Kütt. Viimased tiitli omanikud
2017. aastal olid Malle Avarmaa Räpina Rahvakoolist vabaha-
ridusliku ja käsitööalase tegevuse eest ja Sirje Tooding Räpina
Aianduskoolist haridusalase tegevuse eest. Järgmised omanikud
peaks selguma 2020. aastal Räpina Hea kodu päevadeks.

1996–2004. aasta oli koostööpartner Rootsist ABF Norra
Halland ja tema vabahariduslikud koolituskeskused Löftadalens
Folkhögskola ja Varbergi ABF.Tänukoostööpartneritele Rootsist saime elu sisse ja on siia-
maani ellu jäädud. Rootsi partnerid on meile tasuta abi korras
saatnud koolitamiseks vahendeid: koolilaudu, tahvleid, kappe,
toole, arvuteid ja kirjutusmasinaid jne...

1997. aastal sündis koolitusalane koostööleping Rootsi ABF
Norra Hallandiga, kus aastas osales meilt kaks koolitusgruppi
(10–15 inimest) Rootsis erinevatel vabahariduslikel koolitustel
ja kaks korda osalesid rootsi õpetajad ja õpilased meil Räpinas
koolitustel, õpetajateks on olnud meie õpetajad eesotsas käsi-
töömeistri Ulve Kangroga.

Aastatel 1996–2004sai Räpina rahvas osaleda koostööpro-
jektis, mille kogusumma oli üle 1,5 miljoni Eesti krooni.

Koolitustegevuse suurenemisega tuli asutada Räpina Vaba-
hariduse Ühenduse juurde allorganisatsioonina Räpina Rahva-
kool 1998. aasta sügisel.

Esimene koolitusluba anti Eesti HTM poolt 2000. aastal.
Koolitusload on olnud erinevatele õppekavadele nagu inglise

keel, soome keel, käsitöö, keraamika, klaasvitraaž, mahepõllu-
majandus, kodukaunistamine jne.

Lisaks 1998.–2003. aastal töötas Rahvakoolis laste kunstiring
kolme erineva vanuserühmaga, kus osales kokku üle 60 lapse.

Koolitustundide maht ületas algusaastatel 10 000 kooli-
tustundi, normiks oli oli vaja 3600 koolitustundi, et saaks olla
koolituskeskus.

Seejärel lisandus mahepõllumajanduse koolituste projekti
korraldamine Põlva-, Tartu-, Võru-ja Valgamaal, koolitusest võttis
osa enam kui 400 inimest.

Külapäevade korraldamist alustati 1999. aastal, esimene
projekt oli Sillapääküla külapäev, seejärel Kõnnu küla külapäeva
projekt, Raadama 7-klassilise kooli 100.aastapäeva tähistamise
projekt jne.

Aastal 2000 alustati kodukandiürituse projekti «Käsitööpäe-
vad» korraldamisega Kalju Johansoni Kopli-Tamme talus koos
ajalooliste talutöödega. Nendel päevadel on käsitöö näitused,
käsitöö toodete müük, on korraldatud kaeramootori ehk hobuse
ja traktorite künnivõistlus. Hobusega kündmisel proovisid jõudu
tol ajal presidendina Arnold Rüütel ja meie valla sekretär Rein
Järvelill. Parema künni sooritas Arnold Rüütel. Neid Käsitööpäevi
korraldati viiel korral, viimane toimus kahel päeval ja juba Räpinas.

Käsitöökoolituste mahu suurenemisega asutasime Räpina
Käsitöökoja 2000. aastal, mis aga ei käivitunud täielikult.

2002. aastal hakkas tööle Rahvakooli juures Räpina Rah-
vakooli Nukuteater. Esimene lavastus ja etendus oli A. Kitzbergi

«Kolm suurt soovi» ainetel, etendusi anti üle Eesti kaheksal kor-
ral, kokku oli külastajaid üle 1200. Kaugemad kohad Valgamaal
Otepääl ja Võrumaal Lasva vallas. Etendasime veel koos lastega
näidendi «Laanerahva Jõulud» ja «tänud leivale», etendused
toimusid Sillapää lossi ühes klassiruumis.

Kahjuks kaks näitetrupi inimest, kes olid eestvedajad, olid
sunnitud vahetama töökohta ja veel üks asus edasi õppima Tartu
Ülikooli. Nad pidid Räpinast ära kolima, uusi näitlemishuvilisi
nende asemele ei tulnud.

1997.–2005. aastal osalesime Räpina Vabahariduse Ühen-
duse Räpina Rahvakooliga Rootsi Kooperatsiooni Instituudi
ühiskoolituse projektis «Ühistegevus» (projekt: «HAPECO»).

Koolitusprojekti lõpuks asutati puuetega inimeste organi-
satsioon MTÜ Aeko Piko, mis on küll tänaseks oma tegevuse
lõpetanud.

2003. aastal asutati Rahvakooli vanaemade õpiring «Lõime-
lõng». Õpiring töötas edukalt, ringis osales 20 vanaema, tänaseks
on osavõtjate arv jäänud 10-12-le.

2005.–2008. aastal osaleti rahvusvahelises koolitusprojektis
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi ühiskoolitusprojektis
«ÕPE» (õppimine parandab elukvaliteeti). Toimusid tasuta koo-
lituskursused: keraamika, klaasvitraaž, mööbli restaureerimine,
keeleõpe jne.

2007. aastal alustati koostööd Vastseliina Ühisgümnaasiu-
miga. Rahvakooli käsitööhuvilised said osaleda Vastseliinas
klaasvitraaži ja puidust käsitööesemete valmistamise tasulistel
koolitustel.

Meil on olnud au ja hea meel teha koostööd Vastseliina
ÜG väga austatud ja vabariigi poolt tunnustatud käsitööõpetaja
Geenart Nageliga.

2008.–2012. aastatel jätkus Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti
Vabariigi koolitusprojektis uus programm nr. 1.1.0603.08-0002
«Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes».
Rahvakooli koolitusluba oli kehtiv kuni 31. maini 2016. Hiljem
seda enam ei ole nõutud, sest Rahvakool ei korraldanud enam
pikaajalisi 120-tunniseidkoolituskursusi. Enamus koolituskursu-
sed olid 24–48-tunnised.

Koostöö jätkus Lüllemäe Rahvaõpistuga ja Saaremaa Õppe-
keskusega. Toimusid õpetajate enesetäiendamise jakoolituskur-
suste vastastikkuse korraldamise projektid.

Viimastel aastatel peale rahvusvaheliste koolitusprogrammide
lõppemisega jätkusid koolituskursused, mille maksid kinni osa-
võtjad. Rahvakoolis töötas aastatel 2000-2015 keraamika kaks
koolitusgruppi, lisaks nendele klaasvitraaž, mööbli restaureerimi-
ne, vanaemade õpiring, rahvariiete valmistamine, villaga seotud
käsitöö ja soome ning inglise keele õpetamine. Detsembrikuu
esimesel nädalavahetusel korraldati majas Jõululaata, kevadeti
toimus kolm «Kirbuturg» projekti.

Eesti Vabaharidusliidu programmijuht Tiina Jääger on külasta-
nud Rahvakooli mitmel korral ja tutvunud meie tegevustega. Ta on
öelnud: “Räpina Rahvakoolist lahkudes olime kõige positiivsemas
mõttes hämmingus – kuidas nad küll kõike seda teevad?”

25 aasta jooksul on vabahariduslik koolitusorganisatsioon
arvestatav koolituse pakkuja ja kohaliku elu edendaja ning paljud
muud tegevused, mis on iseloomustanud Vabahariduse Ühen-
duse tegevust. Räpina vabahariduse Ühendusele on omistatud
«Koolitussõbralikuma koolituskeskuse» tunnistus.

Mitte kõik koolitusjuhid ei saa olla uhked selle üle, et nende
õppijatest kujunevad peale koolituskursuste lõpetamist koolitajad,
kes oma teadmisi kodukohas edasi teistele annavad. Räpina
Rahvakool võib seda öelda. Koolitustel on osalenud inimesi
kaugemaltki kui Põlvamaalt. On olnud osalejaid Tartumaalt,
Lääne-Virumaalt, Võrumaalt ja Valgamaalt.

Räpina Vabahariduse Ühenduse õpetajad kujundasid aastate
jooksul Räpina Rahvakoolist tõelise elukestva õppe keskuse, kus
loovus on ühendatud heade tulemustega, kus erinevas vanuses
inimestele on loodud sõbralik ja motiveeriv õpikeskond. Oleme
uhked selliste tunnustuste eest.

Veenev näide oli meie koolitustel pikka aega osalev vanava-
navanaema Gerta Konsap, kes oli 85-aastane, kui sai aasta 2013
parima õppija tunnustuse ja eripreemia. Mööbli restaureerimise
koolitustest osavõtjad said indu ja hakkasid edasi tegutsema
omaette MTÜ-na, samas Rahvakooli ruumides ja käivad tänaseni
kaks korda kuus koos seda tegevust jätkamas. Täname Räpina
Vallavalitsust mõistva suhtumise eest, et nad saavad oma mee-
listegevust jätkata.

Tänan Räpina Vallavalitsust ka meeldiva ja sisutiheda koos-
töö eest, nad on toetanud meie tegevust palju aastaid. Täna on
Räpina Rahvakoolis käsitööalast tegevust jätkamas vanaemade
õpiring «Lõimelõng». Hetkel oleme sellises seisus, et pole mõtet
dubleerida oma käsitööalaseid tegevusi Räpina loomemaja tege-
vustega, kus on kaasaegsed ruumid ja vahendid ning suuremad
võimalused.

Tänan teid, kõiki Räpina Rahvakooli õpetajad ja õppijad,
kes te olete olnud meiega need aastad, ilma teieta ei oleks meid
täna enam olemas. Erilised tänusõnad lähevad suurepärastele
Rootsi kolleegidele, partneritele, sealhulgas projektijuht Sören
Magnussonile, tänu temale oleme suutnud olla meie ise. Tema
oli inimene, kes Saaremaal Mustjalas koolituskursustel suhtus
meisse Eestimaa tegijatesse väga südamlikult lauldes meid
selle nädala jooksul igal hommikul üles «Eesti hümni» lauldes.
Ta oli tõeline meie kõigi õpetajate sõber. Tänan teid kõiki, kes
te olete nendel aastatel elukestvas õppes kaasa löönud ja ka
kõiki toetajaid!

Tänan veel ka tänase vanaemade õpiringi «Lõimelõng» juhti
«Maa sool» tiitli omanikku MalleAvarmaad, kes Tallinna Ülikoolis
õpingute ja oma suure pere kõrvalt on leidnud aega olla eakate
vanaemadega ja neid juhendada.

Mati Kirotar
1994.–2017. aastate koolitustegevuse juht

Räpina Pensionäride Seltsi
koosviibimine

Seekordne, aprillikuu koosviibimine, oli teistest igakuistest
kohtumistest erinev. Seda just esineja poolest. Meile tuli laulma Kiira
Mihnovitš, ja tema laulab vene keeles. Kui esineja sai välja kuulutatud,
oli küsijaid palju: „Kes see on?“ Kui aga panin üles fotoga kuulutuse,
oli enamusele selge – muidugi, Kiira, aga pikki aastaid tuntud kui
Svištš! Kiira on sündinud ja kasvanud Räpinas, siin keskkooli lõpe-
tanud. Sellest ka väga hea eesti keele oskus nii sõnas kui ka kirjas
(tean, sest ta on mu sõber FB-s). Kiira on aastaid laulnud ansamblis
„Rodnoi raspev“ ja Räpina õigeusu kiriku kooris.

Kui ansambel laiali läks, hakkaski Kiira katsetama sooloesinejana,
ja edukalt! Oleme teda näinud esinemas näiteks Võõpsu kalameeste
päeval, Värska sanatooriumi kohvikus, Viluste rahvamajas ja mujalgi.
Ta on meelsasti nõus esinema igasugustel tähtpäevadel ja sündmus-
tel, nüüd on tal armsa abikaasa abil ka oma heliaparatuur.

Kuulajatele meeldis Kiira esinemine väga, seda oli aplausist
tunda, ning tunnustavaid sõnu toreda esineja kutsumise kohta öeldi
juhatusele ka pärast kontserti. Kuulsime mõnda tundmatut laulu ka,
aga enamus olid vanad head nõukogudeaegsed hitid, mida vanasti
sai palju kuulda-näha. Minule endale meeldisid kõige rohkem Sofia
Rotaru laulud. Soovime Kiirale palju toredaid esinemisi!

Ja nüüd muud juttu ka. Esiteks suur rõõmusõnum: tuletõrjemaja
viletsas seisus olnud saali põrand on lihvitud ja lakitud! Oleme väga-
väga tänulikud vallavanemale Enel Liinile mõistva suhtumise eest
väärikas eas inimeste vajadustesse!

Teiseks: Reis Tallinnasse Kommunismiohvrite Memoriaali ja
Maarjamäe lossi ning Filmimuuseumi 18. juunil väljub keskväljakult
kell 7.00. On veel mõned vabad kohad! Infotelefon 7961960

Ilusat kevade jätku ja kaunist suve teile kõigile!

Tiina Ilves

Kiira Mihnovitš pensionäridele esinemas. Foto: Tiina Ilves

Kagu-Eesti saab
värsked kaardiandmed

Maa-amet alustas iga-aastase aeropildistamisega. Mõõdis-
tuslennud katavad Eesti lõunapoolse osa. Ühe ettevalmistustöö-
na paigaldatakse mitmele poole maastikule valged ruudukujuli-
sed kilest märgised, mis sügisel kokku korjatakse. Märgised on
vajalikud aerofotode edasisel töötlemisel

Maa-amet alustas aprillikuus iga-aastaste mõõdistuslen-
dudega, et uuendada kaardiandmeid. Tänavu toimuvad üle-
lennud Eesti lõunapoolsel alal, milleks on Lihula-Vändra-Põltsamaa-
Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääv ala koos Saaremaa, Muhu,
Ruhnu ja Kihnu saarega (skeemil). Sellest idapoolne osa pildistatakse
kaardistamise eesmärgil enne puude lehtimist ja läänepoolne juba
lehes puudega. Lisaks pildistatakse varakevadel sobivate ilmastiku-
tingimuste kestmisel ka põhjapool asuvaid suuremaid linnu ja asulaid.

Samuti jätkuvad maastiku märgistustööd aladel, millest toimu-
vad ülelennud. Märgisteks on 60 × 60 sentimeetri suurused valged
kileruudud, mis paigaldatakse maastikule, ja on varustatud sildiga
“Aeropildistuse maamärk” (pildil). Valged ruudud on vajalikud aero-
fotode hilisemal töötlemisel. Märgis jääb pildile ja seda kasutatakse
aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.

Maa-amet palub mõistvat suhtumist ja markeeringuid mitte
puutuda ega rikkuda. Markeeringud paigaldatakse maastikul kohta-
desse, kus need ei tohiks maaomanike tegemisi häirida. Maa-amet
eemaldab märgised pärast aeropildistamise hooaja lõppemist ehk
alates sügisest.

Eelmisel aastal pildistati Eesti põhjapoolne osa. Ülelennu tule-
musel saadakse 20–25 cm piksli suurusega pildid. Tiheasustusalade
ortofotod valmistatakse parema kvaliteediga, kus piksli suurus on
10–16 sentimeetrit.

Aerofotodest saadakse maapealse järeltöötlemise tulemusel
ortofotod, millele on kõigil ligipääs Maa-ameti kaardirakenduse abil.
Sellel aeropildistamise hooajal toodetud ortofotod jõuavad Maa-ameti
geoportaali alates sügisest.

Lisainfo:
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike suhete nõunik,
Karmen.Kaukver@maaamet.ee, 5694 5407

Aeropildistuse maamärk.
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Esiemade ja esiisade
maailma on uks avali

Sel õppeaastal oli Räpina Lasteaed Vikerkaar ja MTÜ Räpina
Lasteaed Vikerkaar Heaks ühiseks eesmärgiks väärtustada vana-
vanemaid. Just vanaemad ja vanaisad annavad edasi põlvest põlve
pärandatavat infot ja väärtushinnanguid, on lastelastele ruttamist täis
maailmas suhtluspartneriteks ja emotsionaalseks toeks. Laps, keda
elus saadab vanavanemate usaldus, heatahtlikkus ja armastus, on
saanud eluks kingi, mille tähtsust on raske üle hinnata.

Vanavanemate pidu kavandades me just nendest tõekspida-
mistest lähtusimegi. Kogu etendus oli üles ehitatud nii, et väikesed
spetsialistid arutlesid rühma videoklipis oma vanavanemate üle ning
sellele järgnesrühma etteaste.

Peokavva jätkus laulu, tantsu, pillilugusid ja luuletusi mudilastelt,
aga programmi rikastamiseks esinesid ka külalised Värska Muusika-
koolist, Räpina Muusikakoolist ja Räpina Ühisgümnaasiumist.

Pärast kontserdi lõppu läksid lapsed Räpina kultuurikeskuse
fuajeesse, et vanavanemaid kevadlilledega oodata, vanavanematele
ja külalistele aga ütlesid tervitussõnad Räpina vallavanem Enel Liin,
Räpina abivallavanem Piret Rammo ning MTÜ Räpina Lasteaed
Vikerkaar Heaks juhatuse liige ja lasteaia hoolekogu esimees Lauri
Kasvand.

Pärast lillede kinkimist oli fuajee täidetud rõõmsate vanavane-
mate ja lastelastega, kes olid ühiselt rõõmsad toreda kontserdi üle.
Jutukatkeist võis kuulda, et suunduti kohvikusse, poodi kooki ostma
või ühispilte tegema. Mitmed vanavanemad kohtasid aga fuajees
eakaaslasi, keda polnud ammu näinud, nüüd tunti rõõmu taaskohtu-
misest tähtsas vanaema või vanaisa rollis.

Aitäh, armsad vanavanemad, et aitate lastelastel hoida sidet
eelmiste põlvkondadega ja oma juuri tunnetada.

Aitäh ürituse toetajad, Räpina vald, Räpina Kultuurkapital ja
Põlvamaa Ekspertgrupp.

Jana Mets
MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks juhatuse liige

Vanavanemate peole jagus nii laulu kui tantsu.
Foto: Kätlin Kaljas

Pärimuspeo Baltica esineja
Räpina Hea Kodu päevadel

Pärimuspidu Baltica tuleb külla Räpina Hea Kodu päevadele, kus
1. juunil kell 13 esineb Loomemaja ees Leedu folklooriansambel Alka.

1980. aastal loodud folkloorirühm Alka tegutseb Klaipedas,
esindades Väike-Leedu piirkonna pärimust. Väike-Leedu on kuna-
gine Ida-Preisimaa ala, mis 1923. aastal liitus autonoomsena Leedu
koosseisu. Alka repertuaari kuuluvad paikkonna autentsed laulud,
tantsud, mängud ja pillimuusika. Rühmaliikmed, kellest kolmandik on
perekonnad, kannavad ka sama ala rahvarõivaid. Alka on pälvinud
mitmeid Leedu pärimuskultuuri auhindu just tänu oma esitatavale
ja riietele.

Rahvusvaheline pärimuspidu Baltica 2019 toimub Eestis 29.05-
02.06.2019. Selle aasta Baltica fookuses on kolm teemat – paikkondlik
eripära, pidu ja keel.

Baltica peakontsert toimub 31. mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil
ja 31. maist kuni 2. juunini on Tornide Väljakule Tallinna Vanalinna
Päevade raames püstitatud pärimusküla ja toimuvad kontserdid.

1. juunil läheb pärimuspidu Baltica külla Põlva Päevadele, Sõ-
meru Maaelu Festivalile ja Vinni valla päevadele.

Rahvusvaheline folkloorifestival Baltica on osa ülemaailmsest
folklooriliikumisest. Baltica on ainuke festival maailmas, mis toimub
igal aastal järgemööda eri riigis. Eesti-Läti-Leedu suurim rahvakultuu-
rialane ühisprojekt sai alguse 1987. aastal ning toimub kordamööda
kõikides Balti riikides. Esimene festival peeti 1987. aastal Leedus,
teine 1988. aastal Lätimaal ja kolmas 1989. aastal Eestis.

Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori aja-
loolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad,
stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas
kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate
vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloori-
rühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.

Baltica festivalid toimuvad CIOFF®i egiidi all ning toovad alati
kaasa ka välismaiseid külalisi nii Balti riikidest kui ka kaugematelt
maadelt.

Pärimuspidu Baltica korraldab Eesti Folkloorinõukogu.
Lisainfowww.baltica.ee

Muusikakool korraldas ringreisi
valla üldhariduskoolidesse

Pärast kevadist koolivaheaega kohe esimesel koolipäeval,
29. aprillil, sõitsime oma muusikakooli tutvustama Ruusa ja
Viluste põhikoolidesse. Ilm oli suurepärane ning tuju kõigil hea.
Bussijuhiks oli sedapuhku Urmas Püvi, sest tema bussi pakiruum
on piisavalt kõrge, et ka ksülofon ära mahub. Reisiseltskonda
kuulus palju õpilasi ning õpetajaid, sest eesmärgiks oli
väiksemates koolides meil õpetatavaid instrumente, õpilasi ja
õpetajaid tutvustada.

Esinejatena astusid üles õpilased: Gete – Ly Vija (laul ja
viiul), Alfred Vürst (laul ja trompet), Heleriin Liiske (plokkflööt),
Mats Truija (kitarr), Joosep Truija (basskitarr), Adeele Truija
(lõõtspill), Erle-Mai Pabusk (klaver), Jakob Täht (metsasarv),
Aksel Vürst (soolotrumm ja klarnet), Minna Emilia Vürst (flööt),
Jaan Junson (ksülofon), Georg Neimann (akordion), Miriam
Metsanurm (akordion). Õpetajatest esinesid Ave Astel (akordion),
Erene Petrova (klaver) ja Martina Liiver (klaver). Reisiseltskonda
kuulusid õpetajatest veel Juta Püvi, Brita Reinmann, Margot Suur,
Alari Kalvikja allakirjutanu.

Nii Ruusal kui ka Vilustes võeti meie kontsert kuulajaskonna
poolt lausa suurepäraselt vastu. Boonuseks olid prisked
kommikotid kuulajatelt. Ja meile tundus, et muusikaline vahepala
keset koolipäeva pakkus kuulajatele huvi.

Täname mõlemat koolipere lahke vastuvõtu eest ning ootame
1. juunil kell 11–13 noori ja ka vanemaid muusikahuvilisi meie

muusikakooli pillidega tutvust looma. 12. ja 13. juunil kell 16–18
aga võtame muusikakooli uusi õpilasi vastu.

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Muusikakooli õpetajate ja õpilaste ringreis üldhariduskoolides.Foto: Marika Klimberg-Hyötyläise erakogust

linte Tegusad moodustasid MTÜ
Alates 19. detsembrist 2018 registreerisime Linte külas uue

mittetulundusühingu, MTÜ Linte Tegusad. Meie eesmärgiks on
kohaliku elu-olu areng, kaasaaitamine piirkonna jätkusuutlikule
arengule, kohaliku kultuuri säilitamine ja edasiarendamine ja
piirkonna ootustele vastavate sündmuste korraldamine.

Veebruarikuus korraldasime piirkonna küladele kaks toredat
ja rahvarohket sündmust. Esimene neist Eesti Vabariigi 101.
aastapäevale pühendatud talvine kultuuriõhtu ansambliga Aare
ja järgmisel päeval talvematk.

Aprillikuus oli sündmuste graafik palju tihedam. Alustasime
pühapäeval, 21. aprillil kell 12.00 traditsioonilise munaveeretami-
sega Linte mänguväljakul. Munaveeretajaid olid kohale sõitnud
nii Räpinast, Mehikoormast, Nahalt, Meelvast, Tallinnast, Pärnust
kui ka Soomest.

Rajameister alustas tööd kell 06.30, et kella üheteistkümneks
munaveeretamise munaloomka valmis saaks.

Munaloomka on ehitatud liivast, hobuseraua kujuline, mida
mööda veeretatakse alla värvitud pühademune. Kelle muna kok-
sab alla veeredes teise muna vastu, saab ka selle muna endale.
Kelle kätte jääbmängu lõpukskõige rohkem mune, on võidumees.

Autasustamine toimus vanuserühmade järgi: eelkoolieali-
sed, 7–10 aastased, 11–14 aastased, 15–17 aastased, 18–20
aastased, mehed ja naised. Munaveeretamise käigus selgus, et
vanusegruppi 15–17 aastased ühtegi võistlejat ei tulnud. Kiirelt
muutsime vanusegrupiümber ja otsustasime 51–71 aastaste va-
nusegrupi kasuks. Iga vanusegrupi esimese koha autasustasime
vahva ja meeldejääva karikaga.

Kohe järgmisel päeval, 22. aprillil ootasime taas kõiki kooli-
noori jaaktiivseid lapsevanemaid keskpäevaks Linte jalgpalliväl-
jakule, kus olid ennast valmis seadnud Kagu Vibuklubi ja Heivi
Kurg SAORI kangastelgedega. Tegevust ja rõõmu koolivaheaja
esimesel päeval jätkus neljaks tunniks.

Loomu poolest üliaktiivsed eelkooliealised poisid istusid
süvenenult ligikaudu neli tundi SAORI kangastelgete taga ja
valmistasid endale umbes 1,2-meetrised vaibakesed.

Foto: Andri Võsokovski
Põnevust ja võistlusärevust pakkus Kagu Vibuklubi. Noored

said proovida erineva suurusega vibusid ning panna enda täpne
käsi ja terav silm proovile.

Reedel, 26. aprillil toimus koolinoortele kätehoolduse koolitus.
Kristi Lillemäe õpetas, miks jakuidas tuleb kästi pesta ning küünte
eest hoolitseda. Kuna osalejaid oli vähevõitu, said maniküüri kõik
kohalolnud noored. Oi, kui uhked ja rahulolevad nad oma uue
välimusega küünte üle olid. Lubasid edaspidi sagedamini käsi
pesta ja küünte eest hoolitseda.

Kõiki tegevusi toetas SA Räpina Kultuurkapital ja MTÜ Linte
Tegusad juhatuse liikmed!

Kevadist soojust soovides,

Andri Võsokovski
MTÜ Linte Tegusad juhatuse liige

Meeleolukas munaveeratamise võistlus.

Veriora Tsunft avas käsitööaida
28. aprillil avas MTÜ Veriora Tsunft Räpina vallas Veriora-

mõisa külas Kikkaharjal pidulikult käsitööaida ja ühtlasi peeti
ühingu lähemate ja kaugemate sõpradega Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva. Käsitööaida lindilõikamise juures olid EV100 Põlva
maakonna koordinaator Marge Trumsi ja Veriora Tsunfti eestve-
daja Signe Strohm.

Pärast sõnavõtte ja tänukõnesid sai kuulda tuulevarjuks aita
peitunud Aapo Ilvese mälestusi ja heategevuslikku võrokeelset
kontserti. Käsitööait asub Aapo Ilvese n-ö lapsepõlvemaal - seal
asus tema vanaema talu. Pärast meeleolukat kontserti söödi
ühiselt torti, mida kaunistas tsunftiaida avamispeo plakati suhkru-
vaabale trükitud pilt. Koostööpartnerid japiirkonna väikeettevõtjad
tutvustasid oma tooteid. Maitsvat suppi pakkus kohalik toitlustaja
Uueskuues Koduköök, kõrvale sai proovida Inda Kärtmanni
omaküpsetatud leiba. Külalistele tutvustati aida valmimise lugu,
toimusid õpitoad jakoos saatjaga käidi helisevat metsa kuulamas.
Õpitubasid viisid läbi ühingu liikmed. Väga populaarne oli pesa-
kastide meisterdamise õpituba, kokku valmis kümme pesakasti.
Palju huvi pakkus ka etnonukkude valmistamine. Tegemistes
osales ligikaudu sada inimest.

Aida saamislugu ulatub 2014. aastasse – selle aasta juu-
nikuus toimus esimene talgupäev. Vana palkait on oma prae-
gusesse asukohta kunagi kohale toodud, seda näitavad vanad
märgistused palkidel. Kuid kokku oli ta pandud palkmaja ehitajate
hinnangul väga omapäraselt, n.ö. tagurpidi. Autentsust silma
pidades säilitati nii palju vana kui võimalik - näiteks uks ja selle
ümbrus ning pandi kokku ka samamoodi nagu ta oli seda enne.
Põneva aida varal korraldati ka palkmaja ehitamise õpituba.
Vahepeal sai sindelkatusega maadeldud ning siis jäi aidaehitus
mõneks ajaks seisma kuni MTÜ-l Veriora Tsunft tekkisid tõsised
ruumiprobleemid ning samaaegselt avanes võimalus taotleda

raha Eesti Külaliikumine Kodukant EV100 taotlusvoorust. Selle
raha eest ehitati aidale põrand, lagi ja kelbad, lisaks sai seina
kaks riiulit. Ehitajaks Ööbiksaare Palkmajad OÜ.

Käsitööaidast saab edaspidigi osta piirkonna ettevõtjate
tooteid ja meeneid. Aidas hakkavad peamiselt toimetama MTÜ
Veriora Tsunfti liikmed, kes valmistavad eritellimusel kartongist
käsitöökarpe, lisaks sellelekorraldatakse nii kogukonnale kui ka
külalistele erinevaid õpitubasid. Huvi Veriora Tsunfti tegemiste
vastu on tõusutrendis - grupid broneerivad usinasti töötubadesse
aegu ning esmakordselt osaleb MTÜ Veriora Tsunft ka Avatud
talude päeval. Aita saab külastata ette helistades.

Räpina Rahvaleht

Külalised imekaunist torti imetlemas. Foto: Andrus Karpson
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Koostöösild Põlvamaa ja Segebergi
lasteaedade vahel on loodud

Põlvamaa ja Saksamaa Segebergi maakonna lasteaednike
vahel sai koostöö alguse j uba 2017. aastal, kui kevadel külastasid
Põlvamaa lasteaedade juhid Segebergis lasteaedu ja sõlmisid
esmaseid koostöökokkuleppeid. Sama aasta oktoobri esimesel
nädalal olid Põlvamaal visiidil lasteaedade juhid Segebergist.

Aprilli teisel nädalal külastasid õpetajad Põlvamaa üheksast
ja Võrumaa Mikitamäe lasteaiast Segebergi. Õppereisi eesmär-
giks oli arendada Põlvamaa ja Segebergi maakonna partnerlas-
teaedade omavahelisi koostöösuhteid, luua õpetajatevahelisi
koostöövõimalusi, tutvuda töökorralduse ja õppemeetoditega
ning leida partnerlasteaedu meie lasteaedadele.

Saksamaa võttis meid vastu päikese ja soojaga. Õhus oli
tunda tõelist kevadet. Loodus ilmutas oma kevadvärve, mis on
värvispektris salatirohelisest päikesekollaseni. Kui lisada veel
puude ja põõsaste õiteilu, sinine taevas ja kuldkollane soe-soe
päike, siis tundsime, et oleme kui lõunamaal. Kahjuks jõudis ka
sinna külmalaine ja 17-kraadine soojus asendus viie kraadi ja
külma tuulega. Vaatamata ilmale nautisime rohelust ja kevadet.

Segebergi maakonna välissuhete ametnik Rüdiger
Jankowski, kes on Põlvamaaga partnerlussuhteid hoidnud ja
arendanud juba üle 20 aasta, oli kogu kohtumise korraldaja.
Temale omasel rahulikul moel oli ta kogu aeg meie jaoks olemas,
küsimuste korral otsis ta kiirelt lahenduse. Ta saatis meid kõikidel
päevadel ja täitis ka giidi rolli.

Päev partnerlasteaedades ja kohtumine metsalasteaias
oli kogemusterohke
Jagunesime üheksasse lasteaeda. Olles kohapeal terve

päeva, said õpetajad näha süsteemset lapsest lähtuvat õppe-ja
kasvatustööd. Näiteks, kuidas toimub projektiõpe, mille poole
meie õppekasvatustöö liigub; kuidas koostöös lapse ja lapse-
vanemaga valmib lapse arengumapp; miks on lastele nii vähe
mänguasju mängimiseks; kuidas arendatakse lastes loovust jne.
Ühine tagasiside õpetajatelt oli: kogu töö on üles ehitatud lapse
iseseisvuse kasvatamisele – lihtsus, lapsele huvitav, loovust
arendav, võimalikult looduslähedane jne. Õppetööd metsas viib
läbi vastava väljaõppe saanud inimene, kes õpetab lapsi loodust
tundma, nägema, kuulama ja kuulma ning kuidas loodusega ühes
rütmis elada. Näiteks lapsed lähevad iseseisvalt matkarajale, tea-
tud vahemaa tagant on punkt, kus nad peavad teisi järgi ootama.
Mida lapsed nägid, kuulsid, avastasid, seda kuulevad õpetajad.
Koolidest on tagasiside, et metsalasteaia lapsed on iseseisvamad,
otsusekindlamad, loovamad ja julgemad. See on just see, mis
on ka meie õppekava eesmärk. Samas oli sakslastel küsimus
meile, et meie oleme nn metsarahvas, meil on palju metsa ja
ei ole ühtegi metsalasteaeda. Imestus oli siiras. Selgitasime, et
meil on sageli matkad, jalutuskäigud loodusesse, kuid see ei ole
sama. Saksamaal on metsa tunduvalt vähem ja nad kasutavad
iga võimalust kasvatada lapsi loodulähedaselt. Kadedust tekitas
meesõpetajate rohkus, justnimelt rohkus. Saksamaal on tava-
pärane, et lasteaiaõpetaja amet ei ole ainult naiste pärusmaa.

Räpina Vikerkaare lasteaia õpetajate muljeid oma partner-
lasteaiast saab lugeda nende enda artiklist.

Kingituseks viisime „Eesti 100” raames laste tööde
näituse
Näitusetöödega oli esindatud Põlvamaalt 11 lasteaeda,

Räpina vallast nii Räpina Vikerkaar kui ka Veriora Õnneseen.
Näitus pandi üles näituseruumiks renoveeritud endisaegsesse
hobusetalli. Oma ala meistrid, kes näitust üles panid, suutsid
luua eriliselt ilusa ja ühtse terviku, saime ka ise nautida meie
laste kätetööd. Näituse avas Segebergi maavanem Jan Peter
Schröder, kes siiraltrõõmustas koostöö üle ja et Saksa lap-
sed saavad vaadata Eesti laste joonistusi ning meisterdusi.Maavanemusub, et loodud koostöösillal hakkavad kõndima nii
õpetajad, lapsed kui ka lapsevanemad. Näituse eksponaadid jäid
lasteaedadele kingituseks.

Laul „Ärkamise aeg” puudutas hinge
Eesti kultuuri tutvustamiseks esinesime näituse avamisel

väikese etteastega. Laulud ja tantsud võeti väga soojalt vastu
ja meie laulmine oli neile muljetavaldav. Laulu „Ärkamise aeg”
sooviti mitmeid kordi kuulata. Hiljem oli palju küsimusi, et kui kaua
oleme koos laulnud, kui tihti meil proove on toimunud. Kuuldes,
et meie esimene kohtumine oli bussis ja et kõik proovid, mida
oli kokku kolm, toimusid sõidupauside ajal bensiinitanklates, oli
imestus veelgi suurem. Saime teada, et see laul on nn vabadu-
sesild, mis puudutas ka sakslaste hinge. Tee peal sirutuspausidel
etteastete õppimine liitis ka meie seltskonda – ja tõsi see on, et
tants ja laul ehitab sildu, loob sõprust, annab häid emotsioone.
Õpetajad õppisid üksteist tundma ja jagasid kogemusi. Bussis
toimus vahepeal tõeliselt huvitav arutelu, näiteks kuidas kirjutada
projekti „Progetiiger” HITSA-le, kuidas teha lapsevanematega
veelgi paremat koostööd, kuidas ...

jne.
Meile korraldatud ametlikul tänuõhtul võttis sõna maakonna

volikogu esimees Claus Peter Dieck. Ta avaldas tänu ja tun-
nustas meid koostöö eest ning tundis siirast rõõmu selle üle, et
kohtuvad mitte poliitikud ja juhid, vaid ühe valdkonna töötajad.
Ta lisas, et meil on erinevusi, kuid sarnasust on rohkem kui me
ise arvata oskame. Oluline pole see, mis Eesti ja Saksamaa
lasteaedu eristab, vaid see, mis meil on ühist, mis liidab ja
paneb vastastikku koostööd tegema. Rüdiger Jankowski tänas
meid huvitava näituse ja ilusa kontserdi eest. Ta loodab siiralt, et
lasteaedadevahelised koostöösuhted on jätkusuutlikud jaaitavad
ühendada kahte maakonda. Eriliselt hea meel on tal selle üle, et
lasteaiad on üles näidanud head tahtmist ja motivatsiooni luua
toimiv koostöö.

Õppereisi tulemusena on loodud õpetajatevahelised
koostöösuhted
Tulevikku vaadates on koostöökohti mitmeid ja partnerlaste-

aiad leiavad ise parimad võimalused, kuidas jagada kogemusi
või siis ühisprojekti läbi viia. Lasteaiad, kel veel ei ole kindlat
partnerit, saavad need. Segebergi lasteaiaõpetajad plaanivad
Eestisse vastuvisiidile tulla 2020. aastal ja siis on neil võimalus
tutvuda meie tööde ning tegemistega.

Ütlemine, et oma silm on kuningas, pidas paika – õpetajad
said näha, kuulda, kogeda. Muljed on head ja väga head. Kas
ja kuidas meie lasteiaõpetajad neid kogemusi, ideid rakendama
hakkavad, sõltub juba igaühest endast.

Ene Tigas
Õppereisi Eesti poolne korraldaja,
Põlva Lasteaed Lepatriinu direktor

Põlvamaa lasteaedade delegatsioon koos Segebergi
maakonnajuhtidega maavalituse trepil. Foto erakogust
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oÜ Dentales
Kooli 5
64504 Räpina

Dr. Ragne Pärnamägi
Dr. Triinu Võlli
Dr. Siiri Kits

Vastuvõtule registreerimine ja info
tel: 5683 4315

Vastuvõtuajad: e, T, k, R 9:00–17:00

Väljaspool vastuvõtuaega osutab
esmaabi Põlva PMA Hambaravi

(Põlva, Uus 2) tel.7994698
Pakutavad teenused:
• täiskasvanute ja laste hammaste ravi;
• hammaste eemaldamine;
• hammaste valgendamine;
• hambakaunistuste paigaldamine;
• proteeside valmistamine (osalised ja

täisproteesid, proteeside parandus jne.)
• Alla 19-aastaste hambaravi on tasuta!

MeIe hulGAsT oN lAhkuNuD
Valud kaovad,
kuid mälestus jääb meie südamesse.

Vilma Raudmäe
09.04.2019

Linda Parder
10.04.2019

Siiri Hammer
12.04.2019

Üllar Küttmann
16.04.2019

Vello Luigelaht
17.04.2019

Valentiina Soeson
17.04.2019

Laine Tolmov
20.04.2019

Johannes Haidak
21.04.2019
Arvo Luik
21.04.2019

Erna Parmsoo
21.04.2019
Mai Sibul
21.04.2019

Aino-Miralda Hansen
25.04.2019

kulTuuRIkAleNDeR MAI-JuuNI
R, 24. V 18 Kirjandusõhtu harrastuskirjaniku

Jaan Kivistikuga. Tasuta.
Info tel. 795 9435 Võõpsu Raamatukogus

L, 25. V 11 Viluste kooli vilistlaste kokkutulek –

kooli juubel 250.
http://vilustekool.rapina.ee/vilistlaste-
kokkutulek/ Viluste Põhikoolis

K, 29. V Ruusa lasteaiarühma lõpupidu.
16–17.30 Info tel 796 1578 Ruusa lasteaias

R, 31. V 15 Räpina Lasteaia Vikerkaar lõpupidu.
Info tel 796 1578

Räpina Lasteaaias Vikerkaar
R, 31. V 16 Veriora lasteaia Õnneseen lõpupidu.

Info tel 5343 4614 Viluste PK aulas
R, 31. V 18 HEA KODU PÄEVAD.
L, 01.VI 9 Täpsem kava www.kultuur.rapina.ee

ja käesolevas ajalehes
Räpina mõisa südames ja tuletõrjeväljakul

P, 09.VI 9 Juunikuu laat.
Info tel 566 18707 Räpina tuletõrjeväljakul

L, 15.VI 10 Heino Tolstingu mälestusvõistlus võrkpallis.
Info tel 5167760 Naha Külaplatsil

K, 19.VI 13 Mehikoorma Põhikooli 9 klassi lõpuaktus.
Info tel. 741 9139 Mehikoorma Põhikoolis

K, 19.VI 18 Räpina valla laulu – tantsupidu „Üksi pole keegi“
Kell 18 tule saabumine laulupeosallu.
Kell 19 tantsupidu tuletõrjeväljakul.
Kell 20.30 laulupidu Räpina Püha Miikaeli kirikus

Tasuta. Info tel 796 1361 või
marge.trumsi@rapina.ee Räpinas

R, 21.VI 20 Jaanipidu Verioral. Tantsuks ansambel Kruiis.
Esinevad kohalikud võimlemis-ja tantsurühmad
Viva La Divas. Kloun. Külla tulevad Leevi
lustakad vanaemad. Plaati keerutab DJ Janek.
Tasuta . Info tel. 5812 8219 Anu.

Veriora vabaõhulaval
L, 22.VI 18 Kodukandipäev Ruusal.

Kell 18. 00 etendus „Laudalüürika“.
Pilet eelmüügist 3 eurot, kohapeal 5 eurot.
Info tel 7961086. Ruusa kultuurimajas

L, 22.VI 19 Ruusa jaanituli. Kultuuriprogramm.
Sirje ja Rein Kurg. Tantsuks ans Meidon. Tasuta.
Info tel. 796 1361 või
marge.trumsi@rapina.ee

Ruusa pargis
L, 22.VI 20 Rahvuslik jaaniõhtu Leevil.

Õhtujuht Reet Külaots. Atraktsioonid lastele ja
noortele. Tantsuks ansambel Viiser.
Tasuta info tel 5812 8219 Anu.

Leevil, Võhanduveere Vabaõhukeskuses
L, 22.VI 21 Mehikoorma jaanituli. Tantsumuusika ansamblilt

„Tuulest viidud“. Tasuta. Info tel 510 7836
Mehikoormas Latika platsil

P, 23.VI 19 Jaanituli Lintes. Esineb ans „Village Voice“.
Üllatusesinejad. Tasuta.
Info tel 5687 7335

Endise Linte kaupluse esisel platsil
P, 23.VI 20 Jaanituli Räpinas. Esineb vokaalansambel

„Fanni.“ Jaanisimman ansamblilt
„ÖBÖDÖŠ“. Tasuta. Info tel 796 1361 või
marge.trumsi@rapina.ee

Räpina tuletõrjeväljakul
N, 27.VI 19 VI Peipsimaa Orelifestival.

Esinevad Kadri Ploompuu orelil ja
Oksana Sinkova flöödil.
Tasuta. Info tel 5665 3136

EELK Räpina Miikaeli kirikus
P, 30.VI 9 Räpina suvelaat Info tel 566 18707

Räpina tuletõrjeväljakul
P, 30.VI 13 Surnuaiapüha Mehikoorma kalmistul

Hoia silma peal: kultuur.rapina.ee

suRNuAIAPÜhAD
MeeksI PIIRkoNNAs 2019.A.
30. juunil kell 13.00 Mehikoorma kalmistul
07. juulil kell 13.00 Pedaspää kalmistul

kell 15.00 Meerapalu kalmistul

NÄITuseD
“Aed vajab armastust ja andumusega tööd ehk Eino Peedel
80“ näitus Räpina Koduloo-ja Aiandusmuuseumis.
Toivo Leesi fotonäitus „Hetkesähvatusi loodusradadelt“
22.04–31.05 on avatud Leevi rahvamajas
Kaidi Leeni maalinäitus „Valik töid“ on avatud Mehikoorma
Põhikooli I korrusel.
Fotonäitus „Räpina vald pildis“ avatud Mehikoorma seltsi-
keskuses
Kihtides kunsti Loomemaja kunstiringide näitus
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õNNITleMe VANeMAID!
Koju sel päeval autoga toodi
teki sees väike kodanik.
Toodi ta kõikide beebide moodi
ellu, mis õnnelik,
ellu, mis pikk…

Veriora
Mõttekoda
kutsub:

kulTuuRIReIs IDA-VIRuMAAle
10.–11. AuGusTIl 2019

Marite Uustalu
07.04.2019

Emily Kirjuškina
20.04.2019

Avastusretk viib osalejad:

1. päeval
Eesti Kaevandusmuuseumisse, külastame allmaakae-

vandust, rikastusvabrikut ja saame ülevaate territooriumist.
Sööme Allmaa restoranis kosutava kaevurilõuna.

Külastame Purtse kindluselamut, kus peremees jutus-
tab meile kindluse huvitavat ajalugu.

Vaatame Ontika pankrannikul kõrgelt ülevalt merele,
avastame panga tekke põhjusi. Valaste juga jääb ka teele.

Õhtul oleme Motovillas jutuvestjad ühisel õhtusöögil ja
naudime sumedat suveõhtut. Magamiseks toad, kus igaühel
oma voodi koos padja, teki ja voodipesuga.

Jüri Petrov
24.04.2019

Gerty Ootsing
29.04.2019

jUUnIkUU lAAdAd RäPInA
TUleTõRjeVäljAkUl:

2. päeval
Hommikusöök ilusa ilma korral õues, kus saame päi-

kesesäras juua hommikukohvi.
Külastame Narva Kreenholmi, mis oli suurim tekstiili-

vabrik kogu Euroopas. Giidilt kuuleme suurima vabriku kuna-
gisest elust-olust, kus on tunda lausa ajaloohõngu. Vaatame
vaateplatvormilt teisele poole riigipiiri.

Kohtume meile juba tuttava Narva Mardiga, kes räägib
huvitavaid lugusid ja tal on meile üllatuskülastus.

Lõunatame Narva ühes vahvas toitlustuskohas.
Jalutame 17. sajandil Rootsi suurriigi eestvõttel rajatud

Narva bastionides.

JuuNIkuu lAAT
9. juunil kell 9–15

suVelAAT
30. juunil kell 9–15

Müügil kõik laadakaubad.

Reisi maksumus ühele inimesele grupi täitumisel (sisal-
dab sõitu, ööbimist, muuseumite pileteid, giidide tasu, kahe
päeva lõunaid, õhtu-ja hommikusööki) 95 eurot.

Reisikavas võib tulla muudatusi, aga ainult selleks, et
meil huvitavam oleks.

Reisile registreerimine kuni 26. juunini.
Info tel 525 5982, ene Tigas.

laadakorraldaja
Telefon: 5661 8707

kauaaegset
endist lauljat
Ilse oja tema

80. sünnipäeval
ja

liidia Petersoni
25. tööjuubeli

(koori nn rahandusminister)
ning ka sünnipäeva

puhul
õnnitlevad naiskoor koidula ja

dirigent jaanus Prükk
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