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 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.

Põlvamaa õpetajate 
augustifoorumil tunnustati 
parimaid haridustöötajaid
Traditsiooniline Põlvamaa õpetajate Augustifoorum toimus 

tänavu 26. augustil Põlva Kooli Mammaste õppehoones, kus 
muu põneva hulgas jagati tunnustust konkursi „Eestimaa õpib ja 
tänab” parimatele haridustöötajatele. Eriti tõusis kiituse saajate 
seast esile Räpina Lasteaed Vikerkaar.

Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja laureaaditiitli pälvis Räpina 
Lasteaia Vikerkaar ujumisõpetaja Ülle Galka.

Põlvamaa aasta kutseõpetaja tiitli laureaat on Räpina Aian-
duskooli õpetaja Sirje Tooding.

Põlvamaa aasta tugispetsialisti tiitli laureaat on Räpina 
Lasteaia Vikerkaar logopeed Viive Kanarik.

Põlvamaa aasta haridusteo tiitli pälvis Räpina Lasteaed 
Vikerkaar oma õuesõppe tegevuste eest – „Loodus kui kõige 
täiuslikum õpikeskkond tänapäeva inimesele”.

Põlvamaa aasta klassiõpetaja on Sigrit Mallene (Krootuse 
Põhikool), aasta klassijuhataja Ege Kostõgov (Tilsi Põhikool), 
aasta põhikooliõpetaja Karin Valdas (Krootuse Põhikool), aasta 
gümnaasiumiõpetaja Merle Pintson (Põlva Gümnaasium), aasta 
hariduse sõber Kaupo Kaskla (Põlva Lasteaia Pihlapuu hoole-
kogu esimees).

Tunneme uhkust oma tublide ja heade õpetajate üle ning 
soovime kõigile põnevat ja kaunist peagi algavat õppeaastat!

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

„Haridus on see,
mis kindlustab vabaduse.“

Heinrich Mann (1871-1950) 

Teadmistepäev, 1. september on eriline väga paljudele meist, 
kuid langes sel aastal nädalavahetusele. Sestap alustasid Räpina 
valla koolid uut õppeaastat nagu üks mees esmaspäeval, 2. sep-
tembril. Räpina Aianduskool aga alustas tööd juba 26. augustil. 
Aianduskooli õppeaasta avaaktust külastas tänavu ka Eesti Va-
bariigi president Kersti Kaljulaid oma Kagu-Eesti visiidi raames.

Uut õppeaastat alustasid Räpina vallas kokku üheksa erinevat 
haridusasutust, rääkimata veel sellest, et ilma suurema tseremoo-
niata on oma uut hooaega alustanud või peagi alustamas paljud 
erinäolised huviringid. 

Tarkusepäev omab suurimat tähtsust just koolide ja lasteae-
dade seas. Pidulikult tähistasid teadmistepäeva ning soovisid üks-
teisele ilusat uut aastat Mehikoorma Põhikool, Ruusa Põhikool, 
Viluste Põhikool, Räpina Ühisgümnaasium, Räpina Aianduskool 

Uus õppeaasta Räpina vallas
ja Räpina Muusikakool, Räpina Lasteaed Vikerkaar ja Veriora 
Lasteaed Õnneseen.

Teadmistepäeva peategelased on kahtlemata need julged, 
kes esimest korda vanemate õpilaste valvsa pilgu all kooli-
pinki asuvad. Sel aastal astus Räpina vallas esimesse klassi 
kokku 52 õpilast – nendest kolm Mehikoorma Põhikooli, kolm 
Ruusa Põhikooli, kümme Viluste Põhikooli ning 36 Räpina 
Ühisgümnaasiumisse. Räpina Ühisgümnaasiumi 10. klassi asus 
alanud kooliaastal õppima 24 noort inimest.

50 aastat tagasi koolipinki astunuid oli kuldkella aktusele 
kogunenud 17. Tegemist oli Räpina Keskkooli XXXII lennuga, kes 
alustasid kooliteed 1969. aastal. Koos kuldkellalistega oli aktusel 
ka õpetaja Elmar Peterson.

Uus õppeaasta tõotab hulgaliselt põnevat ja vahvat! Teadmis-
te rohket kooliaastat kõikidele Räpina valla õpilastele, õpetajatele, 
lapsevanematele ja vanavanematele!

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Sirje Tooding – Põlvamaa aasta kutseõpetaja Räpina Aian-
duskoolist.      Foto: Leevi Lillemäe, Põlvamaa Arenduskeskus

Kuldkellalised said taas kokku.                     Foto: fotoprint.ee

Räpina Ühisgümnaasiumis alustas 
kooliteed 36 esimese klassi õpilast: 

1. a klass, klassijuhataja Kaja Runthal ja

1. b klass, klassijuhataja Merle Kingla.    Fotod: fotoprint.ee

Ruusa Põhikoolis alustas kolm esimese klassi õpilast, 
klassijuhataja Kaja Hüsson.                        Foto: Kurmet Karsna

Viluste Põhikoolis alustas kooliteed kümme 1. klassi õpilast, 
klassijuhataja Helle Mendrik.                      Foto: Einar Raudkepp

Mehikoorma Põhikooli astus kolm esimese klassi õpilast, 
klassijuhataja Maaja Kolpakova.                     Foto: Inga Rõžova
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RÄPINA VALLAVOLIKOGU 21.08.2019 ISTUNGIL

Otsusega nr 30 otsustati vabastada Mati Tiigimäe Räpina 
abivallavanema ja vallavalitsuse liikme kohustustest alates 
01.09.2019 tema isiklikul palvel. 

Otsusega nr 31 otsustati nimetada ametisse ja kinnitada 
vallavanema volituste ajaks vallavalitsuse liikmeks ja abivalla-
vanemaks Riho Luht alates 01.09.2019. 

Alates 01.09.2019 on Räpina Vallavalitsuse koosseis 
alljärgnev: vallavanem Enel Liin; abivallavanem Riho Luht; 
abivallavanem Piret Rammo; finantsjuht Tiia Kütt ning sotsiaal-
hoolekandespetsialist Katrin Taimre.

Otsusega nr 32 otsustati osta kinnistu registriosa  
nr 1260938 omanikult Räpina vallas Tooste külas asuva Kirila-
Veike kinnisasja jagamisel Köstrimäe-Tooste tee katastriüksus 
70801:001:0343, sihtotstarbega transpordimaa, pindalaga 
2091 m², hinnaga 62 eurot. 

Otsusega nr 33 otsustati lubada võõrandada Räpina val-
lale kuuluv kinnistu aadressil Konsa, Leevaku küla, Räpina 
vald, Põlva maakond, katastritunnus 70702:001:0089, pindala  
21,12 ha, kinnistu registriosa nr 2189738. 

Määrusega nr 17 tunnistati kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 
19.05.2016 määrus nr 6 “Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osuta-
miseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord” 
õigusselguse huvides, kuna Räpina Vallavolikogu on vastu 
võtnud 21.03.2018 määruse nr 13 „Sotsiaalhoolekandelise abi 
andmise kord“.

Määrusega nr 18 muudeti Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 
määrust nr 14 “Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises 
osalemine”.

Selgitus: 
Räpina vald osaleb eraüldhariduskoolide tegevuskulude kat-

mises 20% ulatuses riiklikult kehtestatud õppekoha maksumusest.
Esimesel lugemisel oli Räpina valla arengukava aastateks 

2020-2030, mis suunati teisele lugemisele. Määruse eelnõu 
parandus- ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 
13.09.2019. 

Järgmine vallavolikogu korraline istung 
toimub 25.09.2019. 

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

Eva Morel
volikogu sekretär

Räpina Vallavalitsuses alustas 
tööd uus abivallavanem

Septembrikuus vahe-
tus majandusvaldkonna 
abivallavanem. Saagem 
tuttavaks – Riho Luht: 

Olen pärit Räpina valla 
piiri äärest Vareste külast 
ja elan seal vanavane-
mate talus. Mul on moodsa 
sõnaga kärgpere, kus on 
n-ö sinu, minu ja meie 
lapsed – kokku 4. Kõige 
väiksem tüdruk Miia on 
4-aastane, kaks 17aastast 
poissi on Rainer ja Uku, kes 
õpivad gümnaasiumis ja 
kõige vanem tüdruk Raina 
on 20, tema õpib Viljandi 
Kultuurikolledžis muusikat. Abikaasa on loomaarst ja peab Leevil 
väikest loomakliinikut. 2014. aastal tunnustati meid kogukonna 
Pärlipere tiitliga ja eelmisel aastal olin Põlvmaa aasta isa nomi-
nent.

Koolis käisin Võrus ja Väimelas, kus lõpetasin veterinaaria 
punase diplomiga. Olen töötanud erinevates farmides alates 
Veriora sohvoosist ja alates augustist 2001 Peri POÜ-s olles nii 
lindude kui loomade tervise eest vastutav. Paari aasta pärast 
asusin juhatuse liikme kohale. Minu põhiliseks vastutusalaks oli 
loomade heaolu, uue lauda ehitus alates keskkonnatingimustest 
kuni uue lauda valmimiseni 2007. Seoses Peri POÜ müügiga 
2013-14 Agron Halduse OÜ-le muutus oluliselt struktuur ja mulle 
tehti ettepanek asuda linnukasvatuse tootmisjuhi kohale, mida 
täitsin senini.

Ühiskondlikest tegevustest: olen kaitseliitlane ja abipolit-
seinik. Olen MTÜ Võhanduveere ja MTÜ Eesti Suurpõllumeeste 
klubi asutajaliige. Käesoleval ajal ka MTÜ Võhanduveere juhatuse 
esimees. Võhanduveerega oleme aastate jooksul korrastanud 
Leevi külaplatsi, ehitanud laululava, vahetanud koolimaja uue 
osa katuse, ehitanud lastele mänguväljaku ja trenažöörid. Juba 
aastaid korraldanud igasuviseid külapäevi. Olen ka näitetrupi 
Pungad liige.

Kaks aastat tagasi, kui Coop pani Leevi poe kinni, omanda-
sime kaupluse kinnistu ja tegime koos aktiivsete kogukonnaliik-
metega poe uuesti lahti. 1,5 aastat tagasi avasime samas hoones 
väikse loomakliiniku.

Kui rääkida hobidest, siis mulle meeldib kalal käia, kuid 
sinna jõuab kahjuks ainult paar korda suve ja paar korda talve 
jooksul. Hobiks võib lugeda ka ühiskondlikku aktiivsust, organi-
seerimist, korraldamist. Usun, et uuel ametikohal saabki töö ja 
hobi ühendatud. 

Riho Luht.                Foto erakogust

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoorust oli või-
malik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades 
elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide, 
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete 
elektrisüsteemide valdkondades. 

Programm oli avatud kaks kuud 11. aprillist kuni 13. maini. 
Tähtaegselt esitati Räpina Vallavalitsusele 82 projektitaotlust. 
Hajaasustuse programmi hindamise komisjon tutvus 17. ja 18. 
juunil majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning teostas 
20. juunil nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. 

Hajaasustuse programmi 2019. aasta  
taotluste rahastamine

Komisjoni hindamise tulemusena sai positiivse hinnangu 43 
projekti. Riigihalduse ministri 10.07.2019. a käskkirja nr 1.1-4/96 
“Hajaasustuse programmi 2019. aasta riigi toetusvahendite 
jaotus”  ja hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes, rahuldas 
Räpina Vallavalitsus 1. augusti 2019. a korraldusega nr 546 
„Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotluste rahuldamine“ 
36 taotlust (tabel 1). Kokku eraldati toetusteks 89 142,15 eurot, 
millest 43 986 eurot rahastatakse riigieelarve vahenditest ja 45 
156,15 Räpina valla eelarve vahenditest.

Programmi raames kasu saadavate majapidamiste ning elanike arv:
projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate majapidamiste arv  34
projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate inimeste arv  93

sh kuni 18-aastaste isikute arv 21

Tegevused ja rajatavad objektid valdkondade kaupa: Veesüsteemide valdkond
puurkaevu rajamine 2
salvkaevu rajamine 3
salvkaevu süvendamine/puhastamine 10
joogiveetorustiku rajamine 11
vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine 13
vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine 2
vee kvaliteedi analüüs 13

Kanalisatsioonisüsteemide valdkond
omapuhasti (imbsüsteem, filtersüsteem) ehitamine  14
muude heitveepuhastusseadmete või -süsteemide ehitamine 1
kanalisatsioonitorustiku ehitamine 15
vanade heitvee kanaliseerimissüsteemide ja-seadmete likvideerimine 1
rajatud hoonetevälise kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine 14

Juurdepääsuteede valdkond
teepõhja ja -katte ehitamine 3
truubi ehitamine 2
teeala kuivendamine 2

Rahuldatud projektitaotused
Jkr 
nr

Taotleja/
Kaastaotleja(d) Projekti nimi Toetus, €

1. Maarika Heering Eide, Raadama küla - kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 3607,38
2. Üllar Freirich Kiviaia, Köstrimäe küla - puurkaevu rajamine 4345,62
3. Tiiu Kunn Põlluveere, Jõepera külas salvkaevu rajamine 1876,00
4. Eveli Rohtla Räpina vald Tooste küla Nurme talu juurdepääsutee 2924,94
5. Henn Järv Veesüsteemide valdkond. Põlvamaa, Leevaku, Metsanuka 469,00
6. Elgi Kivi Kivi talule, Leevi külas omapuhastisüsteemi ehitamine 2010,00

7. Hugo Kiudorv Hindovi-Jaani kinnistul, Linte külas veetorustiku rajamine ja pumpamiseks seadme 
paigaldamine 1311,86

8. Triinu Rudakov Lootuse kinnistule, Toolamaa külas omapuhasti ehitamine 2706,80
9. Rita Raud Vikke kinnistu veesüsteemide projekt 1591,92
10. Hugo Kiudorv Hindovi-Jaani kinnistul, Linte külas omapuhastisüsteemi ehitamine 2418,70

11. Triinu Rudakov Lootuse kinnistule, Toolamaa külas salvkaevu puhastamine, veetrassi rajamine ning vee 
pumpamiseks vajaliku seadme paigaldamine 1437,14

12. Vello Koosapoeg Maristu, Sikakurmu küla, Räpina vald kanalisatsiooni paigaldus 2500,44
13. Sander Veskimeister Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Lohu kinnistule (Lohu talu Mägiotsa küla Räpina vald) 4009,39

14. Õie Lamp/ 
Antti Pentsa/Heiki Salla

Õie, Salla, Vahtra kinnistule Sülgoja külas veetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks 
vajaliku seadme paigaldamine 2959,20

15. Toomas Songi Pärna, Raigla külas salvkaevu puhastamine, veetorustiku rajamine ja vee pumpamiseks 
seadme paigaldamine 1261,60

16. Arvi Kirjonen Ojanulga, Raadama küla - salvkaevu vee parandamine 2192,94
17. Janar Liiv Veso, Kunksilla külas juurdepääsutee renoveerimine 1735,30
18. Kristel Mattus Toomamäe, Rahumäe külas salvkaevu rajamine 2712,82
19. Artur Kenk Põlva maakond, Räpina vald, Aravu küla, Egle ja projekti tegevus: veesüsteemi rajamine. 3517,88
20. Arvo Rämson Lepa kinnistu, Nulga küla, Räpina vald, juurdepääsutee taastamine 6500,00
21. Virve Solovjova Räpina vald, Mägiotsa, Sirelimäe. Kanalisatsioonisüsteemi ehitamine. 3205,38
22. Riina Tobreluts Võiardi küla Järveotsa talu elamu heitvee kanaliseerimist tagava süsteemi ehitamine 2014,02
23. Tiina Lang Tiigilaane talu imbväljaku rajamine 2003,00
24. Õie Korb Pindi-Kristjani talu, Võiardi küla - salvkaevu puhastamine 217,75

25. Elgi Kivi Kivi talule, Leevi külas salvkaevu puhastamine, veetorustiku rajamine ning pumpamiseks 
vajaliku seadme paigaldamine 1276,34

26. Aarne Ojaveer Jõepera küla, Tenso-Peetri talu veesüsteemi ehitamine 1735,97
27. Kristi Heinsoo Kitsemetsa, Jaanikeste külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3145,08
28. Raivo Härma Niina kinnistul, Naha külas salvkaevu puhastamine ja veetorustiku rajamine 643,20
29. Hele Sõukand Osta, Jõepera küla, Räpina vald 3718,50
30. Külli Kivisild Tartu mnt 58, Köstrimäe, Räpina vald, Põlvamaa kanalisatsioonisüsteem 3774,78
31. Maarika Heering Eide, Raadama küla - veesüsteemi ehitamine 1293,10
32. Koidula Kokkmaa Tooma talus, Sülgoja külas omapuhastisüsteemi ja kanalisatsioonitorustiku rajamine 2583,84
33. Mait Meensalu Kuke kinnistule, Naha külas omapuhastisüsteemi ja kanalisatsioonitorustiku rajamine 2550,02
34. Rita Raud Vikke kinnistu kanalisatsioonisüsteemide projekt 3457,20
35. Niina Lentsius Metsa talu kanalisatsioonisüsteemi paigaldus 2677,32
36. Epp Volkov Liivakava kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2757,72

KOKKU 89 142,15

Ester Lemats, arendusspetsialist



Räpina Rahvaleht 3september 2019

VALLAKANTSeLeI KONTAKTId:
Vallasekretär Piret Paulson 799 9502 piret.paulson@rapina.ee Vastuvõtt E 9–12
Registripidaja Viigi Oru 799 9519 viigi.oru@rapina.ee Vastuvõtt E–R 9–12 ja 13–16
Volikogu sekretär Eva Morel 799 9509 eva.morel@rapina.ee Vastuvõtt E–R 9–12 ja 13–16
Kantseleispetsialist Ene Tammekun 730 3431 ene.tammekun@rapina.ee Vastuvõtt E–N 8–13 
Sekretär-asjaajaja Maire Vahala 799 9500 maire.vahala@rapina.ee Vastuvõtt E–R 9–12 ja 13–16

ettevõtlusnädala kava Põlvamaal:
3. oktoober kell 10.30–15.00 Kagu-Eesti noorte ettevõtlus-

päev „Esimene samm sinu unistuseni”. Toimumiskoht: Sangaste 
Mõisa Ringtalli külastuskeskus. Sihtgrupp: gümnaasiumi õpilased.

7. oktoober kell 10.00–15.00 E-kaubandus turismis. Toimu-
miskoht: Siidrikoda OÜ, Orava talu, Valgjärve. Sihtgrupp: turismiet-
tevõtjad.

7. oktoober kell 14.00–17.00 Töötuba „Ettevõtjaks või mitte?“. 
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Põlvamaa osakond, Kesk 42, Põlva. 
Sihtgrupp: kõik huvilised

8. oktoober Avatud ettevõtete päev. Sihtgrupp: kõik huvilised, 
noored

9. oktoober kell 8.00–16.00 Üle-eestiline majandus- ja ette-
võtlusteemaline E-viktoriin. Toimumiskoht: Junior Achievement Eesti 
õpikeskkond (http://e-docs.ja.ee/moodle). Sihtgrupp: 7.-9. klasside 
õpilased

9. oktoober kell 11.00–15.30 Unistuste töötaja – reaalsus ja 
võimalused. Toimumiskoht: Põlva Riigimaja, Kesk 20, Põlva. Siht-
grupp: kõik huvilised, tegutsev ettevõtja

10. oktoober kell 10.30–15.15 Ettevõtluspäev “Kuidas e-pood 
ettevõtjale kasu toob?”. Toimumiskoht: Siidrikoda OÜ, Orava talu, 
Valgjärve. Sihtgrupp: kõik huvilised. 

Ettevõtlusnädala üritused on tasuta, kuid vajalik on eelregistree-
rimine.

Lisainfo ja registreerimised: https://ettevotlusnadal.ee/polvamaa/
Ettevõtlusnädal viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Kohaliku omaalgatuse programm  
on taas avatud 

Augusti lõpust on taas on avatud mittetulundusühingu-
tele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks  kohaliku omaal-
gatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate 
ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning 
püsimisele. Taotlusi saab esitada 1. oktoobrini.

„Lisaks paikkonnale on inimeste jaoks sageli elukohaga rahul-
olemiseks määravaks teguriks inimesed, kellega nad lähestikku 
elavad ehk kogukonnal on meeldiva kodutunde tekkimiseks järjest 
suurem osa,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „On tunnusta-
misväärne, kui on inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada 
oma aega ja energiat ühise kodukandi paremaks muutmisse. Et 
neile ja nende kogukondade tugevdamisega seotud tegevustele 
jõudu juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni 2000 euro 
suurust toetust.”

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, 
mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koos-
tööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste 
kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste 
pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses 
olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

 Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mitte-
tulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik 
omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta 
rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti 
kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 
10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 
2019 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse 
maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile: MTÜ Põl-
vamaa Omavalitsuste Liit.

Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad maakondlike aren-
dusorganisatsioonide kodulehtedel.

Rahandusministeerium

Geenivaramu ja eesti riik 
ootavad teid liituma  

eesti Geenivaramuga! 
Kevadel toimunud geenidoonorite kogumispäev Räpinas 

osutus väga menukaks – sel päeval liitus Geenivaramuga 88 
uut geenidoonorit. Lähtuvalt ürituse edust saavad Räpina 
elanikud, kes eelmisel korral kogumispäevale ei jõudnud, 
võimaluse loovutada oma geeniproovi 23. septembril kell 
10.00-14.00 Räpina Haigla kabinetis 117. 

Eesti Geenivaramu on Eesti rahvastiku tervise- ja geeni-
infot sisaldav andmebaas, mida kasutatakse teadustööks ja 
personaalmeditsiiniks. Tänaseks on Geenivaramus üle 190 000 
geenidoonori proovid ja andmed. Neist 100 000 koguti 2018. 
aasta jooksul. Tänu suurele huvile otsustas riik jätkata kogumist 
ka 2019. aastal, et kõik soovijad saaksid liituda. 2019. aastal 
kogutakse veel 50 000 geenidoonori proovid ja andmed. Tän-
aseks on neist ca 40 000 geenidoonori proovid juba kogutud.

Geenidoonoril on tulevikus võimalik  saada teada oma geeni-
infot ning informatsiooni oma tervist ohustavate faktorite kohta. 
Geeniandmeid saab geenidoonori nõusolekul kasutada haiguste 
ennetamiseks ning tema personaalsemaks ja tõhusamaks raviks. 
Tegevused geeniandmete kättesaadavaks tegemiseks juba 
käivad – luuakse vajalikud IT-lahendused ja koostöös arstide 
ja teadlastega koostatakse iga geneetilise terviseriski kohta 
vastavad käsitlusjuhendid. Nende tegevuste elluviimiseks on pla-
neeritud kuni 4 aastat (2019-2022). Esimesena on kavas hakata 
andma informatsiooni ravimisobivuse kohta, seejärel sagedamini 
esinevate haiguste, nagu südame-veresoonkonnahaigused ja 
pärilik rinnavähk. Aja jooksul hakkavad järk-järgult lisanduma ka 
teiste terviseriskide ja seisundite andmed. 

Ühe näitena võib tuua Geenivaramu ja Ameerika teadlaste 
koostöös tuvastatud geenivariandi, mis on seotud liigsest vere 
kolesteroolitasemest (hüperkolesteroleemia) tingitud südame-
veresoonkonna haigusega. Sellise geenivariandi korral on oluliselt 
suurem tõenäosus saada tavapärasest varasemas eas infarkt 
või insult. Antud riski esinemisel on võimalik õige raviga tõsise 
haiguse tekkimine ära hoida või edasi lükata. 

Samuti aitab geenide põhjal määratud ravimisobivus valida 
õige ravimi, õiges doosis. Õige ravim, õiges annuses tagab vaja-
liku mõju ega tekita kõrvaltoimed. Sellist infot on praegu geenide 
põhjal võimalik anda juba mitmete oluliste ravimite kohta. Aja 
jooksul lisandub neid järjest juurde.

Geenidoonoriks võivad saada kõik Eesti isikukoodi omavad 
inimesed, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning kes ei ole 
juba varasemalt geenivaramuga liitunud. Kõrge vanus ega 
haigused ei ole takistuseks ning haigekassa kindlustust geeni-
proovi andmiseks omama ei pea.

Geenidoonoriks saamiseks on vaja allkirjastada nõusole-
kuvorm digitaalselt veebilehel geenidoonor.ee või paberil enne 
proovi loovutamist kohapeal. 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!

Mehikoorma aleviku ehitustöödeks on Töövõtuleping sõlmi-
tud, mille alusel on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde 
piirkond rekonstrueerimistöödel Kooli, Tiigi ja Uue tänava osa-
des, mis jäävad Kesk ja Vahe tänavatega piirnevatele aladele. 
Uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud rajatakse Kooli, 
Kesk ja Järve tänavate kinnistute liitumispunktideni. Ehitustööde 
lõpptähtaeg on juuli 2020 a. Uute torustike rajamisega seonduvalt 
tekib Kooli, Kesk ja Järve tänavate kinnistutel võimalus liituda 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega, mida pakub AS 
Emajõe Veevärk (edaspidi: Emajõe Veevärk).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepin-
guid on võimalik sõlmida peale torustike ehitustööde lõppu juuli 
2020 a.

Kuidas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega lii-
tuda?

Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmi-
miseks meie kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/ või 
võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Liitumistaotluse saab esitada Emajõe Veevärgi kodulehelt 
https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu 
omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumis-
lepingu sõlmimist.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikud ehitab välja 
Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti. Töövõtja rajab kinnistu piirini 
veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb 
otsakorgiga. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid 
ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad Emajõe Veevärgile ja 
rajatiste avamine toimub üksnes Emajõe Veevärgi loal. 

Kinnistusiseste torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida 
Emajõe Veevärgiga liitumisleping ja seejärel korraldada kinnistu-
siseste torustike ehitustööd. Kinnistusiseste torustike valmimise 
järgselt tuleb Emajõe Veevärgile esitada digitaalne teostusjoonis. 
Teostusjoonise esitamise vajadus on seadusest tulenev nõue ja 
see ei sõltu toru pikkusest. Teostusjoonise olemasolu tagab, et ka 
järeltulevad põlvkonnad, kes torude ehitamist ei mäleta, saaksid 
hõlpsalt kätte informatsiooni torude paiknemise kohta. 

Ühiskanalisatsiooniga liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud 
või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja jätta ja likvideerida. 
Nende süsteemi sissejätmisel tuleb kinnistuomanikul neid aeg-
ajalt tühjendada, mis oleks täiendav kulu lisaks kanalisatsioo-
niteenusele. Pealegi on reoveepuhasti protsesside paremaks 
toimimiseks oluline, et kogu reovesi jõuaks puhastini.

Liitumislepingute osas teeb Emajõe Veevärk erisuse kinnis-
tutele, kuhu rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike kinnistusi-
sesed torustiku lõigud tänavatorustiku töövõtja Aktsiaselts Merko 
Ehitus Eesti poolt. Töövõtja poolt rajatud kinnistusisesed torustiku 
võib rajada enne liitumislepingu sõlmimist, eeldusega et Töövõtja 

rajab ühendustorustikud ning koostab ka teostusjoonised 
kinnistus sees tehtavate tööde osas.

Teenuse tarbimine on lubatud peale liitumis- ja tarbimis-
lepingu sõlmimist ning teostusjooniste edastamist Emajõe 
Veevärgile!

Kui kinnistul on ehitustööd lõppenud ja teostusjoonis valmis, 
siis tuleb kinnistuomanikul oma tarbimissoovist Emajõe Veevärgile 
teada anda telefonil +372 731 1840, mille järgselt lepitakse oma-
nikuga kokku veearvesti paigaldamise aeg. Arvesti peab asuma 
ruumis, mis on ligipääsetav ja mille temperatuur on aastaringselt 
üle +4 C°. Liitumispunkti ja veearvestit ühendaval torul ei tohi olla 
ühtki hargnemist. Veearvesti kuulub Emajõe Veevärgile ja see 
paigaldatakse tasuta.

Pärast veearvesti paigaldamist tuleb kinnistuomanikul sõlmida 
Emajõe Veevärgiga tarbimisleping, mille alusel saab kinnistu oma-
nikust Emajõe Veevärgi klient, kellel on võimalik hakata ettevõtte 
teenuseid kasutama. Lepingut saab sõlmida Emajõe Veevärgi 
kontoris kohapeal, posti või e-posti vahendusel.  

Tarbimislepingud sõlmitakse peale torustike ehituse lõppu ja 
kasutusluba väljastamist.

Kui palju Emajõe Veevärgi teenusega liitumine ja selle 
kasutamine maksma läheb?

Kinnistuomanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
teenusega liituda, peab ise maksma kinnistusiseste ehitustööde 
eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja arvesti koos paigaldu-
sega on tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu uutele 
liitujatele ei ole.

Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta 
reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt mõõdetud ko-
guste eest. Mingisuguseid püsimakseid sellele ei lisandu.

Täna kehtivad Emajõe Veevärgi piirkondades järgmised 
hinnad (koos käibemaksuga):

Vesi: 1,463 €/m3           Kanalisatsiooniteenus: 1,850 €/m3

Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud 
vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soo-
vita, tuleb kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti 
oma kaevule. Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine 
tasuline. Kaugloetava arvesti maksumus koos paigaldusega on 
ligikaudu 100 €.

Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 
Räpina Vallavalitsus.

Ootame Teid meie vee- ning  
kanalisatsiooniteenusega liituma!

AS Emajõe Veevärk 
Sõbra 56 (kolmas korrus) TARTU
e-post: evv@evv.ee
telefon: +372 731 1840, www.evv.ee

Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsiooni- 
süsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine
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Räpina Ühisgümnaasiumi  Erasmus+ projekt “Õpime Eu-
roopas, rakendame Räpinas” raames viibisime (allakirjutanud  
Räpina Ühisgümnaasiumi  õppekvaliteedijuht Irmen Nagelmaa 
ja õpetaja Rita Kahu)  õpirändel Londonis.  Koolitus “Current 
Trends- Methodology and Implemention” toimus 12.–23.08.2019, 
selle viis läbi koolituskeskus International House London.

Meie rühmas oli 15 kursuslast kümnest eri riigist (Eestist, 
Gruusiast, Poolast, Ungarist, Šveitsist, Türgist, Indoneesiast, 
Hiinast, Jordaaniast, Iraagist). Oli väga meeldiv rahvusvaheline 
seltskond ja tore juhendaja – õpetajate koolituskogemustega  
Nick Hamilton. 

Koolitus koosnes kolmest täistunnist päevas + kodutöö igaks 
õhtuks. Iga koolituspäev algas elava vestlusringiga, mille käigus 
jagati muljeid eelmisest õhtust ja hommikupoolest (loengud 
algasid kell 13.15). Sellele järgnes kodutöö arutelu. Koolitusel 
tutvustati ja praktiseeriti uuemaid põhimõtteid võõrkeele õpeta-
misel. Iga päeva jaoks oli ette nähtud mingi kindel teema, samas 
tegeldi pidevalt töö käigus tekkinud keelealaste küsimustega või 
väljenditega. Selline õpetaja paindlikkus, millele lisandus hea 
huumorimeel, muutis tunnid nauditavaks ja andis juurde uusi 
keeleteadmisi. 

Vaba aeg ja nädalalõpp tuli endal sisustada. Koolituskeskus 
pakkus selleks ka omapoolseid üritusi, milles aktiivselt osalesime.

Viibida inglise keele õpetajana ligi 2000 aasta vanuses Londo-
nis on juba iseenesest suurepärane enesetäiendamise võimalus. 
Kuna tegemist on peaaegu 9 miljonilise elanikkonnaga linnaga oli 
orienteerumine esimestel päevadel üsna suur väljakutse.

Üritasime „pakkida“ kaasa nii palju elamusi, kui meie 
käsutuses olnud vaba aeg võimaldas ja lähtusime kursusel 
kuuldud ütlusest „Kui inimene on väsinud Londonist, on ta 
väsinud elust.“

Elasime need kaks nädalat Londoni südames ja kõige kuul-
samad vaatamisväärsused asusid meile üsna lähedal (kuulus 
Tower of London ja Thames oma ajaloost tulvil kaldapealsetega 
10-minutilise jalutuskäigu kaugusel).

Tooks välja mõned näited meie käikudest Londonis:
Ghost Tour – kahetunnine hilisõhtune tuur läbi ajaloolise 

linnaosa ja peatustega kuulsate hoonete või mälestusmärkide 
juures, millele lisandusid giidipoolsed lood seoses kummitustega 
neis paigus.

Golden Tour – kahetunnine bussisõit Londoni linnas koos 
vastava infoga iga tähtsama objekti kohta.

erasmus+ õpirändel Londonis
St. Paul`s Cathedral – kõige tuntum Sir Christopher Wreni 

(kuulus arhitekt 17.–18. saj.) 52-st peale suurt Londoni tulekahju 
(1666) ehitatud või taastatud kirikust.

Liverpool Station – ajalooline raudteejaam. Just sinna 
toimetati tuhanded juudi lapsed, kes päästeti Saksamaalt ja kes 
leidsid uue kodu inglise peredes. Raudteejaamas on püstitatud 
vastav mälestusmärk.

Old Springfield`s  Market – kuninganna Victoria ajal rajatud 
turg, mille vastas kuulus Ten Bells Inn (koht, mis on seotud Jack 
the Ripperiga, meile filmist tuntud kui Whitechapeli mõrvar). 
Muuseas elasime just vanas Whitchapeli linnaosas, ja loomulikult 
pakkus huvi ka vastav ringkäik kunagistes mõrvapaikades giidi 
juhendamisel hilisõhtul.

Covent Garden – õhtusöök (kuulus Fish & Chips) rahvaroh-
kes paigas, kus esinevad erinevad muusikud. Londoni rahvast 
tulvil kohtade melu on sõnades võimatu edasi anda.

Royal Albert Hall – kaunis kontserdimaja, mille kunin-
ganna Victoria pühendas oma mehele prints Albertile kümme 
aastat pärast mehe surma aastal 1871 ja mis asub uhkete Vic-
toria-aegsete majade linnaosas. Kuulasime seal Birminghami 
Sümfooniaorkestri kontserti.

Sky Garden - kõrghoone 35. korrusel asuv aed, kust avaneb 
igasse suunda  vaade Londonile.

Leidsime aega ka muuseumide külastuseks (Tower of London, 
British Museum, Museum of London) ja jalutasime hiigelsuures 
Regent pargis, mille ühes osas asub ka  Londoni loomaaed.

Oma nädalalõpureisiks valisime Oxfordi. Linn, kus igal 
sammul kohtab iidseid ehitisi. Oxfordi Ülikool (aastast 1096 on  
vanuselt teine maailmas) koosneb 39-st kolledžist ja on haridust 
pakkunud 28-le Ühendkuningriigi peaministrile (näiteks Margaret 
Thatcher, Boris Johnson) ning 69-le Nobeli preemia laureaadile. 
Võiks veel mainida, et ühe kolledži (Christ Church) ruume kasutati 
Harry Potteri filmis.

Kursuse lõppedes vahetasime aadresse kursusekaaslaste-
ga.  Kõikide osalenud maade õpetajad väljendasid valmisolekut 
ühisteks projektideks tulevikus. Oleme tänulikud sellise toreda 
võimaluse  eest ja  muljed Londonist on tõesti erakordsed. Soo-
vitame Erasmus+ koolitusi kõigile õpetajatele!

Räpina Ühisgümnaasiumi võõrkeeleõpetaja Rita Kahu, 

õppekvaliteedijuht Irmen Nagelmaa
Fotod: Irmen Nagelmaa

Räpina õpilased osalesid 
rahvusvahelises suvekoolis

19.–22. august toimus rahvusvaheline suvekool Räpina ja 
Petseri kooliõpilastele. Ettevõtmine sai teoks Eesti-Vene piiriül-
ese koostööprogrammi projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitte-
formaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine 
Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja 
edendamise toetamiseks“ raames ja tõi kokku 30 kooliõpilast.

 Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on part-
neriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu 
Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on 
MTÜ Peipsi Järve Projekt, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks 
Pihkva Riiklik Ülikool.  

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 
2014–2020.

Esmaspäeval oli keele- ja kultuuripäev, mille raames koos-
tasid õpilased arvutiklassis Peipsi järve kohta teemantluuletuse 
ning seal elavatest kaladest sõnarägastiku ja uurisid kaitsealu-
seid liike. Ülesandeid prooviti hiljem näitlikult lahendada ka uuel 
interaktiivsel lameekraanil. Õhtul valmis rühmatööna kuuldemäng 
Peipsi järve teket seletava muistendi põhjal, mis tekitas palju 
elevust. Ööbimiskohaks oli Rõsna puhkekeskus.

Teisipäeval oli ajaloo- ja kultuuripäev.
Kolkja vanausuliste külas tutvusime Peipsimaa Külastuskes- 

kusega.
Kangatrükiõpitoas sai iga laps otsetrükitehnikat kasutades 

kujundada endale koti. Sigurimuuseumis saime teada huvitavaid 
fakte siguri kasvatamise ja turustamise ajaloost. Tõukeratastega 
sõidu ajal oli ülesandeks pildistada kohalikku olustikku.

Seejärel sõitsime lodjaga Jõmmu mööda Emajõge. Õhtul oli 
grilliõhtu ning mängiti jalgpalli. 

Kolmapäeval oli Peipsi järve loodusliku mitmekesisuse 
päev.
Hommikupoolikul said rühmad ülesandeks leida kaardi järgi 

oma asukoht järve ääres, kirjeldada ümbrust. Praamisõidu ajal 
pildistasid õpilased kohalikke liike. Vaatamata tugevale vihma-
sajule ei loobunud lapsed kalapüügivõistlusest. Kõik kalad lasti 
järve tagasi. Õhtul küpsetati skaudisaiu.

Neljapäeval tegid kuus gruppi kokkuvõtva plakati, kus kajas-
tasid oma mõtteid suvekoolis omandatud teadmistest, erinevatest 
õppekäikudest ja ühistest tegemistest. Seejärel sõideti Koidula 
piiripunkti, kus jäeti sõpradega hüvasti.

Meie koolist osalesid suvekoolis Bianca Tuul,  Karoliina Rau-
dberg, Angelo Raoul Lombardo, Kristin-Johanna Silla, Angelika 
Apuhtin, Melystiin Hüsson, Aleksandra Kukk, Merlin Tolmusk, 
Kelly Pindek, Lisett Koitsaar, Agnessa Tund, Keidy-Kärtriin Kink, 
Kerttu Galka, Elise-Cristine Paabo, Heleri Kruusamägi.

Aitäh õpetajatele Karin Tuul, Tiiu Viljalo ja Maire Alver, kes 
valmistasid ette metoodilise materjali ja aitasid suvekooli läbi viia.

Laagriülem Marika Ääremaa
Viluste Põhikool –  

„Kõik on uus septembrikuus“
Ilusat ja tegusat uut kooli-

aastat nii õpetajatele kui õpi-
lastele! Kuigi olen õpetajana 
kokku töötanud üle kahekümne 
aasta, on algav kooliaasta 
minu jaoks sama uudne, põnev 
ja pisut hirmutav, kui paljudele 
1. klassi astuvatele koolijüt-
sidele.  

Alustasin  Viluste Põhikooli 
direktori ametikohal  käesoleva 
aasta augustis, direktori ko-
husetäitja ülesandeid olen 
täitnud aasta algusest. Erialalt 
olen muusikaõpetaja ja koori- 
juht, tunde andnud nii laste-
aias, tavakoolis kui muusikakoolis. Töötades õpetajana 
erinevates kollektiivides Tartu-, Võru- ja Põlvamaal, olen 
õppinud tundma erinevaid inimesi, nende soove ja vajadusi, 
Viluste Põhikooli direktori kohusetäitjana aga organisatsiooni 
toimimise põhimõtteid. Koostöös toetava vallavalitsusega ning 
kooli töötajatega loodan, et hoitud saavad meie kooli traditsi-
soonilised väärtused, parendatud kooli materiaalsed vahendid 
ning võimalused ja läbi viidud vajalikud kaasajastused nii IKT 
valdkonnas kui kooli õppe-kasvatustöö valdkondades. Meie kool 
on ilus, hästi varustatud ning  eelolevaks õppeaastaks valmis. 

Head algavat kooliaastat!

Kersti Juurma,
Viluste Põhikooli direktor

Hea õpilane,  
kes sa kooliteed alustad või jätkad,  

olgu sul:

julgust unistada,

sõpru, kellega koos unistada, 

tarkust ja teadmisi, et need unistused täide viia!

Head emad ja isad!  
Järjekindlust ja kannatlikkust teile!  
Heatahtlikkust, aega kuulata oma  

lapsi ja mõistmist!

Helle Mendrik
Viluste põhikool

1.kl klassiõpetaja 

Viluste kooli I klass ja klassijuhataja Helle Mendrik. 
Foto: Einar Raudkepp

Eesti ja vene õpilased laagris.

Keele- ja kultuuripäev arvutiklassis.

Tõukeratastega sõidu ajal oli ülesandeks pildistada koha-
likku olustikku.                             Fotod: Räpina ÜG erakogust
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Meie kooliperel algas 2019/2020 õppeaasta väga tegusalt 
ja suurejooneliselt. 

Teisipäeval, 27. augustil toimus meie koolimajas HITSA Digi- 
Kiirendi programmi avaüritus, millest võttis osa ligikaudu 145 õpe- 
tajat kuuest erinevast koolist. Avaüritus tõi üheks innustavaks 
päevaks kokku kõik koolimeeskonnad. Seadsime sihid järgmis-
teks kuudeks ja kõigil oli võimalus ise töötubades kätt proovida.

DigiKiirendi on HITSA koolitus- ja nõustamisprogramm üld-
hariduskoolide õpetajatele ja juhtidele, mis toetab tehnoloogia 
kasutamist õppetöös.

Kooliaasta avaaktus toimus 2. septembril kell 08.30. Esimese 
koolipäeva aktus oli sel aastal LOTE-teemaline. Esimesse klassi 

SePTeMBRIKUU ON KOOLIKUU
koolipere
sihikindel, särasilme
õppimine, kuulamine, märkamine
kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest
traditsioonid

Lisette Oru, 9kl

koolirõõm
huvitav, tore
kilkamine, lagistamine, jututamine
parem üheksa sõpra kui üks vaenlane
meeldivus

Zoe Emilie Jacobson, 7.kl

kooliaeg
pikaajaline, vajalik
sõbrustamine, aitamine, õppimine
noorena õpid, vanana tead
sõprus

Kevin Vissel, 8.kl

koolirahu
igapäevane, allkirjastatud
rõõmustamine, aitamine, mõtlemine
lõpp hea, kõik hea
vaikus

Madli Ann Paju, 8.kl

HITSA DigiKiirendi avaüritus.                                                                                                                              Foto: Kurmet Karsna

Noorte Tugila  
aitab leida uued sihid

Kui oled noor vanuses 15-26 ja avastad nüüd, et suvi on 
läbi aga sa ei tea veel kas minna kooli või tööle või Aafrikasse 
vabatahtlikuks – tule Noorte Tugilasse ja otsime koos Sulle 
sobiva väljakutse!

Sind ootab toetav ja hinnangute ning eelarvamustevaba 
noorsootöötaja. Kohtumised toimuvad sinule sobivas kohas ja 
kokkulepitud ajal.

Meie toetamisel ja mõistmisel on Räpina Noorte Tugila 
aidanud leida noortel ise oma elule uued sihid ja väärtused. 
Haridusteed on jätkanud 86 noort ja töö leidnud 52 noort. Eba-
soodsast olukorrast on väljunud 40 noort. Tegeletud on kokku 
204 juhtumiga.

Noorte Tugila teenust pakuvad 24 juriidilist isikut üle Eesti 37. 
omavalitsuses. Hetkel suunatakse programmiga seotud ressursse 
ligikaudu 2800-le noorele. Hetkel on täidetud perioodi 2019-
2021 kohta 28% programmis osalevate noorte arvu eesmärgist. 
30.06.2019 planeeritud noorte arv on 100% täidetud. Suurepä-
rane töö! Teenuse tulemuslikkus on kõrge. 70% noortest on kuus 
kuud peale programmist väljumist tagasi hariduses või tööturul.

Kadri Jürgenson,
Noorte Tugila spetsialist

56218492,  
kadri.rapinaank@gmail.com

Pühapäeval, 4. augustil toimus neljas Värska kepikõnni- ja 
käimismaraton. Meie terviseedenduse grupp „Mehikoorma liiku-
jad“ osales sellel üritusel juba kolmandat korda, kaasa löömas 
14 inimest.

Kell 11 kõlas stardipauk rohkem kui 300-le osalejale. Meie 
grupi neli osalejat kõndis 10 km rada ja ülejäänud 10 võtsid ette 
21 km, päris pikka – 42 km rada ei julgenud meie seast veel 
keegi proovida. Kõige populaarsemaks oligi poolmaratoni ehk 
21 km rada.

Mustikate, pohlade ja kukeseente vahel oli väga keeruline 
peatusteta liikuda. Kes vähegi raatsis aega raisata ja viitsis 
kummardada, sai korjata endale õhtuks korraliku pannitäie see-
nekastme jaoks.

Ees ootasid mitmed pausipunktid, kus pakuti  erinevaid jooke 
ning söögipoolist – nii soolast kui magusamaid näkse.

Üks põnevam tegevus oli 100-meetrise raba ületamine. Kes 
jalanõusid märjaks ei tahtnud teha, pidi jalad paljaks võtma ja sai 
nautida raba niisket pinnast, mis jahutas meeldivalt juba üpris 
väsinud jalgu.

Rabast uut energiat saadud ja  kõht täidetud, kulges imeilusa 
männimetsaga rada edasi. Kellel  kiiremad jalad ja korilusega ei 
tegelenud, jõudis  enne vihmapilve finišisse. Kes aga nautlesid 
ning aeglasemalt kõndisid, nendel õnnestus ka vihmamärjaks 
saada.

Maratoni lõpus ootas kõiki lõpetajaid medal ning personaalne 
diplom, kus kirjas valitud distantsi läbimisaeg. Kõik „Mehikoorma 
liikujad“ jäid väga rahule suvise elamusterohke maratonipäevaga 
ja suur tänu korraldajatele!

17. augustil osalesime väikse liikujate seltskonnaga Rakvere 
ööjooksul.

See üritus oli natuke teistsugune, kuna stardid anti alates 
21.30-st õhtul ning rada kulges mööda Rakvere valgustatud 
linnatänavaid. Linnastaadionil olid stardiks valmis mitmed tu-
handed jooksjad ja kõndijad, kes nautisid vägevat ilutulestikku, 
kaasahaaravat muusikat ja soojendusliikumist.

Mehikoorma liikujad tervist edendamas

“Mehikoorma liikujad” osalesid Värska kõnnimaratonil juba 
kolmandat korda.

Distantsideks oli 3 varianti: 21, 10 ja 5 km. Meie raamatupidaja 
Jaana Mäoma oli üritusel osalemas oma  nelja lapsega, kellest 
kaks, Laura ja Oskar, käivad Mehikoorma koolis. On tore, kui 
lapsed on rahvaspordi ürituste pisikuga nakatunud.  Osaledes 
juba mitmendat aastat, arvasid õpilased, et kindlasti oleks soov 
ka järgmistel kordadel kaasa lüüa. Seekord vallutati 5 km rada.

Ööjooksuks oli justkui tellitud ilus soe suveõhtu. Jooksuraja 
ääres oli esinemas palju erinevaid kollektiive, nii tantsu-, laulu- 
kui pillimängu kui ka DJ hoogu juurde andva muusikaga. Päris 
pimedas finišeerides saime kaela uhke medali ja kätte kotikese 
väikese nänniga.

Oli väga võimas, rahvarohke ja  tore spordiüritus.

Ene Rõzova,
Mehikoorma terviseedendaja

Kooliaasta algus Ruusa Põhikoolis
astus kolm õpilast. Kogu koolipere tervitasid esimese koolipäeva 
puhul Räpina vallavanem Enel Liin, volikogu esimees Teet Helm 
ja koolidirektor Kurmet Karsna.

Kooliaastale lisavad värvi kaks uut programmi, mille raken-
damisega alustame sellest õppeaastast. Kiusamisvaba Kooli 
programmiga liitumine toob õpilaste päevakavasse uue ja huvi-
tava KiVa-tunni ning Liikuma Kutsuva Kooli programm toob koo-
lipäevadesse rohkelt liikumistegevusi kui ka aktiivseid ainetunde.

Toredat ja värviküllast sügisaega soovides!

Andri Võsokovski, Ruusa Põhikool
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Käesoleval suvel võistles Räpina vald kahel suuremal võistlusel: 
nendeks olid 15. Eestimaa suvemängud ja 46. Peipsi suvemängud.

15. Eestimaa suvemängud toimusid 2019. aastal Tartus. Ees-
timaa suvemängud toimuvad iga nelja aasta tagant ja võistluste 
peakorraldajaks on Eestimaa Spordiliit JÕUD ja see toimub Eesti 
Olümpiakomitee egiidi all. Kuna korraldajaks oli Tartu, siis aitasid 
võistlusi korraldada Tartu Linnavalitsus, Tartumaa Omavalitsuste 
Liit ning Tartumaa Spordiliit.

Eestimaa suvemängud on Baltimaade suurim spordivõistlus, kus 
osalemas ligemale 4000 sportlast. Suvemängudel osalevad Eesti 
maakondade, linnade ja valdade võistkonnad. 

Kõige sportlikumad maakonnad ja omavalitsused selgusid võis-
teldes 25 spordialal.

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
● parimad maakonnad kahes grupis: üle 40 000 elaniku ja kuni 

40 000 elanikku;
●  parimad linnad;
●  parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 

elanikku.
Suvemängudel selgitati võitjad ja parimad võistkonnad kavas 

olevatel spordialadel:
●  parimad maakonnad kergejõustikus, jalgrattakrossis, orien-

teerumises, discgolfis, jahilaskmises CSP, juhtide võistluses, 
meeste korvpallis, naiste korvpallis, meeste käsipallis, poiste 
jalgpallis 7x7, tüdrukute jalgpallis 7x7, laskmises, judos, tõst-
mises, sangpommi võistluses, ratsutamise takistussõidus ning 
arvestuslikuna meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, petangis, 
mälumängus, tennises ja köieveos;

●  parimad omavalitsused kergejõustikus, jalgrattakrossis, ori-
enteerumises, jahilaskmises CSP, discgolfis, petangis, juhtide 
võistluses, meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, mälumängus, 
tennises ja köieveos.
Omavalitsuste paremusjärjestuse selgitamiseks liideti omavalitsu-

se kergejõustiku kohapunktidele kuue parema spordiala kohapunktid 
teistelt mängude programmis omavalitsustele ettenähtud spordi-
aladelt (jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, discgolf, 
petank, juhtide võistlus, meeste võrkpall, naiste võrkpall, mälumäng, 
tennis, köievedu). Linnade ja valdade mõlema grupi kohapunkte 
arvestatakse vastavalt omavalitsuste spordialade üldjärjestusele 
absoluutarvestuses.

Räpina vald osales kergejõustikus, jalgrattakrossis, discgolfis, 
petankis, juhtide võistluses, mälumängus ja tennises. Oli soov osa-
leda ka meeste võrkpallis, kuid kahjuks ei suudetud mängijaid kokku 
saada, et minna oma valda esindama. 

Räpinlaste saavutustest Eestimaa suvemängudelt 
Enim osavõtjaid oli kergejõustikus, kus osales 9 sportlast. Parima 

koha ja räpinlaste ainukese medali Eestimaa suvemängudel võitis 
Märten Kala, kes saavutas noormeeste kõrgushüppes hõbemedali 
tulemusega 1.80. Kõrgushüppe võitis Türi valda esindanud Markus 
Anvelt, kelle võidu tulemuseks oli 2.01. Märten osales veel järgmistel 
aladel: 400 meetri jooks aeg 55,21 (7. koht); 1500 meetri jooks aeg 
4.38,44 (7. koht); kuul 10.58 (11. koht); ketas 27.05 (11. koht).

Lisaks Märten Kalale esindasid Räpina valda järgmised sportla-
sed noormeeste vanuseklassis:

Raul Randma 100m aeg 11,57 neljas koht (100 meetri jooksus 
osales ühtekokku 43 võistlejat); kaugus 5.93 (8. koht).

Rasmus Freirich, 100m aeg 12,41 (19. koht); kaugushüpe 
6.15 (5. koht).

Hardi Mathiesen, 100m 12,52 (23. koht); kaugushüpe 5.40 (13. 
koht); kuul 9.73 (12. koht)

Neidude vanuseklassis oli ainukeseks esindajaks Grete Karsna, 
kes võistles 100m jooksus ja sai tulemusega 13,66 (20. koha) 
(osales 45 võistlejat).

Meeste klassis võistles Märten Liiske 100 meetri jooks 12,15 (25. 
koht); kõrgushüpe 1.75 (10. koht); ketas 32.66 (17. koht).

 Naiste vanuseklassis võistles Kadi Torila 1500 meetri jooksus 
ja sai ajaga 5.36,44 (13. koht).

Meesveteranide klassis võistlesid :
Villu Zirnask 800 meetri jooks aeg 2.39,11 (13. koht); 3000 

meetri jooks aeg 12.40,45 (13. koht)
Hugo Kalbus 100m aeg 14,71 (13. koht);  800 meetri jooks 

2.40,06 (14. koht).
Veel võisteldi ka 4x100 meetri meeste teatejooksus, kus saavutati 

9. koht ajaga 46,42 sekundit. Võistkonnas jooksid (Märten Liiske, 
Märten Kala, Rasmus Freirich ja Raul Randma). 4x100 meetri tea-
tejooksus võistles 21 võistkonda (sealjuures alistati Põlva vald, kelle 
ajaks oli 50,34 sekundit).

Kergejõustiku kokkuvõttes saavutati 51 linna ja valla arvestu-
ses 22. koht, kusjuures edestati Põlva valda 12 punktiga. Valdade 
arvestuses saadi 18. koht ja väikeste valdade arvestuses 10. koht.

Tennise võistlus mängiti Tähtveres. Räpina valda esindasid Siret 
Kalbus, Ragner Lõbu ja Priit Kolli. Esimeses ringis mindi kokku 
Elva vallaga. Kahjuks tuli vastu võtta kaotus 3:1. Edasi jätkati miinus 
ringis, kus tuli kohtuda Põhja-Sakala vallaga, kellele tuli alla vanduda 
3:0. Järgmisena mindi kokku Valga vallaga, kellele kaotati mängudega 
3:1. Kokkuvõttes jäädi jagama 9.–12. kohta.

Petangis võisteldi segatriode arvestuses. Räpina valda esindasid: 
Annika Šturmov, Kurmet Karsna ja Tauno Lemsalu. Mängiti Šveitsi 
süsteemis. Turniiril võistles 39 linna ja valla võistkonda. Esimeses 
voorus kohtuti Saaremaa valla 1. võistkonnaga, kellele tuli alla van-
duda tulemusega 8:13. Teises voorus kohtuti Vinni valla võistkonnaga 
kellele kaotati 9:13. Kolmandas voorus kohtuti Valga valla 2. võist-
konnaga, kellele kaotati mängu lõpuga 9:13. Neljandas voorus oli 
Räpina vald mängust vaba. Päeva viimases voorus kaotati Tõrva valla 
1. võistkonnale 3:13. Esimene võistluspäev lõpetati 38. kohal. Teisel 
võistluspäeval jätkasid 16 paremat võistkonda karika süsteemis võitja 
selgitamist ja kohad 17.–39. jätkasid Šveitsi süsteemis. Esmalt läks 
Räpina valla võistkond kokku Tõrva valla teise võistkonnaga kellele 
kaotati 5:13. Järgmises voorus alistati Tartu valla esimene võistkond 
tulemusega 13:5. Kolmandas voorus võideti Vinni valla võistkonda 
12:11. Neljandas voorus kaotati Valga valla 2. võistkonnale 13:6 ja 
tasuks turniirilt 27. koht. Põlva maakonna parim võistkond. Põlva valla 
1. võistkond sai kokkuvõttes 33. koha ja Põlva valla teine võistkond 

37. koha. Siinkohal võib märkida, et nii mõneski omavalitsuses olid 
esindatud mängijad, kes mõni nädal hiljem esindasid Eesti koondist 
maailmameistrivõistlustel petankis. Räpina valla mängijad ei ole 
pentankis isegi mitte harrastajad, kuid kuna vald oli võistkonnana 
esindatud Eestimaa mängudel, siis tuli minna võistlema ja anda 
endast parim, et tuua vallale punkte.  

Maastikuratta kross – sellel alal esindas Räpina valda üks 
sportlane – Mehikoormast pärit Rainer Pungar, kes võistles M40 
klassis. Võistlus toimus Tähtvere spordipargis. Võistlusdistantsi pik-
kuseks M40 klassis oli 7 4,4 kilomeetrilist ringi. Rainer saavutas ajaga 
1:13:57,5 sekundit 15. koha. Kaotus võitjale Toomas Lepikule Tartu 
vallast tuli 9 minutit. Olgu siinkohal märgitud, et teise koha omanik 
kaotas võitjale üle kahe minuti. Võitja keskmiseks kiiruseks oli 28,49 
kilomeetrit tunnis. Raineri tulemus andis valdade arvestuses Räpina 
vallale 25. koha (osales kokku 29 valda. Põlva vald kokkuvõttes 14. 
koht; Kanepi vald 26. koht).

Discgolf – Mängiti Tähtvere Dendro discgolfi pargi rajal üks ring 
(rada 18 korviga). Räpina valda esindasid Tanel Heering tulemus +5; 
Karl Junson  tulemus +6; Gert Tarasov tulemus +8; Triin Junson 
tulemus +19, Kaimar Kütt +14. 32 osalenud valla ja linna võistkonna 
seas saavutati võistkondlik 29. koht

Mälumäng – Räpina valda esindasid järgmised mängijad: Tiit 
Purika, Priit Naruskberg, Irina Samoldin, Markus Otsus, Riho 
Zupsmann. Osales 41 valdade ja linna võistkonda. Mälumäng 
koosnes kahest teemade plokist 25 küsimust spordist ja 25 küsimust 
teemaks varia. Esimese viie küsimuse järel oli Räpina vallal 6 punkti 
millega jagati 9.–17. kohta. Järgmise viie küsimusega saadi juurde 
4 punkti ja jagati üldarvestuses 16.–25. kohta. 15 küsimuse järel oli 
Räpina valla võistkonnal koos 19 punkti (viie küsimusega koguti 9 
punkti). Üldkokkuvõttes jagati 9.–15. kohta. Järgmise viie küsimusega 
sai Räpina vald 8 punkti ja kokku oli 27 punkti millega jagati 5.-10. 
kohta. järgmise 5 küsimusega koguti 6 punkti ja kokku oli 33 punkti, 
millega jagati 5.–9. kohta. 30 küsimuse järel oli võistkonnal koos 40 
punkti ja 7. koht. 35 küsimust vastatud ja Räpina võistkonnal 44 punkti 
ja hetkel kuues koht. 40 küsimust vastatud võistkonnal 50 punkti, 6. 
koht. 45 küsimust vastatud punkte 58 ja 6.–7. koha jagamine. Viima-
se viie küsimusega koguti 6 punkti, kokku 64 punkti ja tubli 7.koht. 
Mälumängu võitis Jõgeva vald, kes kogus 81 punkti. Maakondade 
arvestuses saavutas Põlvamaa 6. koha. (Põlva vald jagas 26.–27. 
kohta). Suured tänud valla võistkonna koostajale Tiit Purikale, kes 
võttis südameasjaks, et Räpina võistkond oleks esindatud Eestimaa 
15. suvemängudel. Mälumängurite enda sõnul olid mitme valla/linna 
võistkonnas esindatud Eesti tippmälumängurid.

Juhtkonnavõistluses esindas Räpina valda abivallavanem 
Mati Tiigimäe. Võisteldi neljas erinevas võistluses, milleks olid 
lauatennis, hüppemati võistlus, poks, korvpalli visked. Kokku osales 
39 meest ja 8 naist (volikogu esimees, vallavanem, abivallavanem). 
Räpina abivallavanem saavutas oma grupis ehk väikeste valdade 
arvestuses 15. koha.

Räpina vald saavutas üldkokkuvõttes 22. koha ja väikeste 
valdade arvestuses 8. koht. Suur tänu kõigile, kes leidsid aja ja 
tahtmise, et esindada Räpina valda üle eestilisel spordipeol.

46. Peipsi Suvemängud
Seekordsed suvemängud toimusid Värskas ja kuupäevaks 17. 

august. Kavas olid järgmised alad: jalgpall, rannavõrkpall (2M+2N), 
noorte teatevõistlus, võistkondlik discgolf, kergejõustik ja juhtkon-
navõistlus.

Jalgpallis osales neli võistkonda ja Räpina valla võistkond saavu-
tas 2. koha. Võistkonna koosseisus mängisid: Kaimar Kütt, Kert Hüdsi, 
Märt Tolmusk, Märten Liiske, Raido Meen, Herki Vaht, Vadim Tsaplin.

Rannavõrkpallis saavutas Räpina võistkond 2. koha koosseisus 
Timo Laanelind, Karl Pargas, Anna Simga, Laura Turba. Kaotusekibe-
dust pidi Räpina võistkond vaid tunnistama Setomaa vallale, kellele 
kaotati tulemusega 9:15 ja 9:15.

Noorte teatevõistluses tuli sõita tõukerattaga üks 100 meetriline 
ring, seejärel läbida slaalom vedades jalaga jalgpalli. Järgmiseks tuli 
teha “klotsijooksu” ja viimaseks alaks oli korvpalli “süstik”. Võistluse 
võitis Räpina valla võistkond koosseisus: Grete Karsna, Karina Ko-
losova, Hardi Mathiesen, Vladimir Gruzdev.

Discgolfi võistlus toimus Värska Sanatooriumi discgolfi rajal. 
Võistlusel saavutas teise koha Räpina valla võistkond koosseisus: 
Helen Truija, Valdur Truija, Joosep Truija, Mats Truija. Võitja võist-
konnale Peipsiääre vallale kaotati ühe viskega.

Juhtkonnavõistluses saavutati esimene koht. Võistkonda 
kuulusid sel korral: Annika Šturmov, Jaanus Meitus, Jaano Junson. 
Juhtkonnal tuli võistelda kolmel erineval alal: tõukeratta slaalomis, 
kombineeritud korvpalli teatevõistluses ja viimane ala toimus Saatses, 
kus toimus võistkondlik discgolfi täpsusvõistlus.

Kergejõustikus olid räpinlaste kohad järgmised:
100 meetri jooks
Neiud
I koht Grete Karsna 14,06
III koht Karina Kolosova 15,17
Naised
7. koht Hanna Mathiesen 18,75
Poisid
I koht Hardi Mathiesen 12,57
6. koht Vladimir Gruzdev 14,37
Mehed
4.koht Märten Liiske 12,32
6.koht Märten Kala 12,50
7. koht Kert Hüdsi 12,83
8. koht Rasmus Freirich 13,04
60 meetri jooks
NV I
II koht Annika Šturmov 10,66
NV II
III koht Tiia Mälton 12,57
MV I
II koht Priit Naruskberg 8,33
III koht Aigar Konsap 9,13
MV II
III koht Hugo Kalbus 9,44
kaugushüpe
Neiud
II koht Karina Kolosova 4.43
Naised
7.  koht Hanna Mathiesen 3.15
Poisid
I koht Hardi Mathiesen 5.33
6. koht Mats Truija 4.39
7 .koht Vladimir Gruzdev 4.30
Mehed
4. koht Kert Hüdsi 5.84
5. koht Märten Liiske 5.84
6. koht Rasmus Freirich 5.55
NV I
II–III koht Annika Šturmov 2.70
NV II
III koht Tiia Mälton 2.67
MV I
I koht Priit Naruskberg 5.12
4. koht Aigar Konsap 4.20
MV II
I koht Hugo Kalbus 4.46
Kuul
Neiud 
I koht Karina Kolosova 8.24
Naised
8. koht Hanna Mathiesen  5.40
Poisid
II koht Hardi Mathiesen 10.89 
4. koht Vladimir Gruzdev 9.10
6. koht Mats Truija 7.57
Mehed
III koht Märt Hüdsi 10.57
5. koht Kert Hüdsi 10.15
9.koht Märten Liiske 8.25
6. koht Rasmus Freirich 8.16
7. koht Märten Kala 8.10
NV I
III koht Annika Šturmov 6.46
4. koht Margit Mathiesen 6.32
NV II
4. koht Tiia Mälton 6.21
MV I
I koht Valdur Truija 10.91
5. koht Aigar Konsap 9.95
MV II
III koht Hugo Kalbus 9.43
800 meetri jooks
Naised
4. koht Hanna Mathiesen 3.30,8
Mehed
III koht Märten Kala 2.16,1
4. koht Philip Hrabrov 2.20,2
6. koht Märten Liiske 2.46,4
NV I
II koht Annika Šturmov 3.53,5
4. koht Margit Mathiesen 6.32
NV II
III koht Tiia Mälton 4.22,4
MV I
III koht Aigar Konsap 3.08,12
MV II
I koht Hugo Kalbus 2.37,0
Väike-Rootsi teatejooks Räpina vald 4. koht aeg 4.17,3 (100m 

Karina Kolosova, 200m Grete Karsna, 400m Märten Kala, 800m 
Hugo Kalbus).

Mälumäng – Räpina vald I koht koosseisus: Priit Naruskberg, 
Mari Kala, Valdur Truija, Helen Truija.

Räpina vald saavutas 46. Peipsi Suvemängudel üldvõidu 
131 punktiga, II koht Peipsiääre vald 127 punkti, III koht Setomaa 
vald 126 punkti.

Tänan inimesi, kes olid abiks Räpina valla võistkondade koosta-
misel suvistel mängudel. Suuremad abilised: Jaanus Meitus, Margit 
Mathiesen, Kaimar Kütt, Kert Hüdsi.

Kurmet Karsna,
Räpina valla vabatahtlik spordientusiast ja 

Räpina valla esindaja spordimängudel

Räpina valla osalemine suvel toimunud  
eestimaa suvemängudel ja 46. Peipsi suvemängudel

46. Peipsi Suvemängude üldvõitja - Räpina vald.
Foto erakogust
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Augusti viimasel nädalal ja septembri keskpaigas töötas 
president Kersti Kaljulaid Kagu-Eestis, millest kaks esimest 
täispikka tööpäeva veetis Räpinas. Nagu riigipea ise ütles: „Üks 
asi on statistika ja taustainfo, mida erinevate piirkondade kohta 
saab lugeda, aga minu jaoks on oluline näha ka numbrite taha 
ja sisse. Näha päris elu ja kohtuda paljude inimestega, kes iga 
päev siin elavad. See on peamine põhjus, miks mullu Narvas ja 
tänavu Kagu-Eestis pikemalt töötame. Riigipea peamine tööriist 
on sõna ning selleks, et seda kasutada, on oluline olla kohal.”

Esimesel päeval kohtus president Räpina Vallavalitsuse ja 
Volikoguga, käis aianduskooli õppeaasta avaaktusel ning külastas 
Räpina lasteaeda Vikerkaar. Esimese päeva sisse mahtus mitu 
jalutuskäiku Räpina linna peal, üks neist muuseumigiidi Toivo 
Leesiga, tutvuti põhjalikult Räpina paberivabrikuga ja õhtu lõppes 
väikese rattatiiruga Räpina keskväljakult sadamasse.

Kohtumisel Räpina Vallavalitsusega räägiti nii muredest kui 
rõõmudest, nii rahastusmudelitest kui sotsiaalvaldkonna väljakut-
setest, teedest ja eurorahast. Ka sellest, mis maksab riigi sõna ja 
kui oluline on, et riik oleks oma otsustes järjepidev. Kohtumisel 
volikoguga rõhutas president, et volikogu peaks rohkem „häält 
tegema”, et riik nende muresid kuulda võtaks ning et president 
on püüdnud rahva murede eest valitsuse ees seista.

President oli rõõmsalt üllatunud rahvahulga üle, kes temaga 
õhtul väikesele rattatuurile tulid. Osalenuid oli tublisti üle saja. 
Räpina sadamakohvik ei suutnud mahutada kõiki kohaletulnuid, 
see oli n-ö publikurekord. Rahvas sai esitada küsimusi presiden-
dile ja hiljem väljas astus veel rahvast riigipeale ligi, et privaatselt 
temaga vestelda ja ka pildile poseerida tahtjaid ei jäetud pika 
ninaga. Paljud tõdesid, et meil on väga inimlik ja rahvakeskne 
president. See oli kindlasti meeldejääv kohtumine.

Teisipäeval, 27. augustil, alustas president oma päeva tutvu-
des Räpina Tervisekeskusega, põigates vahepeal Setomaale ning 
lõpetas taas päeva külastades erinevaid paiku Räpina vallas, sh 
kohtus kogukonnapoe ja aktivistidega Leevil, kuhu oli kogunenud 
üle saja inimese. Leevil sai president osa ka kohaliku näitetrupi 
“Pungad” väikesest võrukeelsest humoorikast etendusest. See-
järel külastati Haameri talu ja Räpinas kohtuti Põlva Kaitseliidu 
maleva Räpina vabatahtlikega ning Räpina rühma noorkotkaste 

Rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Lions International 
Põlvamaa meeste klubi LC Põlva alustas oma sügishooaega koos-
viibimisega 3. septembril Räpina Loomemajas. Meid austasid oma 
külaskäiguga Eesti lionspiirkonna D-120 kuberner DG Märt Viileberg 
ja meie tsooniesimees ZC Üllar Mölder lionsklubist LC Tõrva.

Pärast loomemaja saalis olnud fotonäitusega tutvumist ja kerget 
kehakinnitust kuulasime kuberneri ettekannet. Jutu sisuks oli põhiliselt 
lionsaasta 2019–2020 (lionsite tegevusaasta algab 1. juulil) tutvustus, 
ettevalmistused juba oktoobris Tallinnas toimuvaks lionsite Euroopa 
foorumiks, möödunud perepäevade ja koolituse lühikokkuvõte ning 
uute liikmetega seonduv. Arutasime ka oma võimalikku panust üle-
maailmsesse heategevusfondi LCIF, mis on 50. aasta jooksul maail-
mas toetanud enam kui 14 000. algatust rohkem kui miljardi dollariga.

Tõrva meeste klubi tegemistest ja tsoonist üldisemalt andis 
ülevaate Üllar Mölder. Lõpetuseks arutasime veel pisut oma klubi 
tulevasi ettevõtmisi nii heategevuse kui meelelahutuse poole pealt. 
Igasügisese traditsioonina ootab juba septembris ees õunakorjamine 
paljulapselistele peredele mahla valmistamiseks.

Tulvo Ilves, LC Põlva president

Vanavanemate päev Räpinas
Pühapäeval, 8. septembril, tähistati ülemaailmset vanava-

nemate päeva. Nii ka meil Kultuurikeskuse korraldusel Räpina 
Aianduskooli saalis, pealkirjaks „Prillitoos Räpina moodi“. Põhi-
esinejaks ja päeva juhiks oligi kõigile tuntud ETV saate „Prillitoos“ 
saatejuht ning lauljatar Reet Linna. Reet ise on kuuekordne 
vanaema! 

Kunstnik Marika Lukk oli lavale kujundanud mõnusa istu-
misnurga kahe tugitooli ja imeilusate erivärvilistest gladioolidest 
lilleseadetega. Kava oli koostatud nagu telesaateski erinevatest 
rubriikidest erinevatel teemadel. Alustuseks tegi Reet usutluse 
Räpina vallavanema Enel Liiniga. 

Vald on meil nüüd väga suur, aga palju on tublisid ja tegusaid 
inimesi, nii et isegi president Kersti Kaljulaid pühendas mitu päeva 
meie vallaga ja tema inimestega tutvumiseks. Talle sobis hästi 
meie ainukeses hotellis ööbida. Lauljana oli Reet Linna abiks 
kutsunud sarmika muusiku ja helilooja Tõnu Raadiku, kes toetas 
Reeta elektrikitarri ja väga ägeda viiulimänguga. 

Pärast esimest laulublokki kutsus Reet usutluseks tugitooli 
minu kui Räpina Pensionäride Seltsi esinaise ja kirjaniku. Rääkisin 
meie seltsi tegemistest ja oma kirjaniku/ajakirjaniku toimetustest. 
Pärast seda tegin elus esimese etteaste nn püstijalakomöödiaga 
ehk moodsalt stand up’iga. No läks päris kenasti, aga järgmisel 
korral teaksin, mida teistmoodi teha. Pärast Reeda–Tõnu etteas-
teid tuli lavale tuntud psühholoog ja taimetark Toivo Niiberg, kes 
rääkis pikalt ja humoorikalt teemal „Kuidas väärikalt vananeda“. 
Taunis vingujaid ja virisejaid, enim meeldis mulle tema vahenda-
tud Fred Jüssi mõte: „Ärge kunagi vihastage, parem imestage!“.

Jälle muusikalised vahepalad külalistelt ning siis viis meie 
kultuurikorraldaja Helje Põvvat publikule läbi viktoriini Räpina 
teemadel, oli nii ajalugu kui tänapäeva. Küsimused oli koosta-
nud Räpina Koduloomuuseumi õpetaja/giid Toivo Lees. Temal, 
muide, oli ka au tutvustada presidendile jalutuskäigul meie kauni 
väikelinna ajalugu. Vastamisega oli nii, et „kes ees, see mees!“ ja 
auhinnaks olid raamatud. Lõpulugude osa oli ka väga meeldiv, eriti 
pahviks lõi Tõnu Raadiku viiulil esitatud  „Tšaardaš“, oi, kui kiiresti 
sõrmed keeltel liikusid! Esitati isegi mitu lisalugu ja lõpuks tänas 
publik neid püstitõusmisega. Reet ja Tõnu said Heljelt tänuks 
pudelikesed tervisliku ingverisiirupiga ja hulga punaseid roose. Oli 
igati tore päev, suur tänu korraldajatele Margele, Heljele ja Mari-
kale ning muidugi rohketele pealtvaatajatele! Tuleval aastal jälle!

Tiina Ilves,
Räpina Pensionäride Seltsi esinaine

President töötas augustis ja septembris Räpinas

Vikerkaare lapsed said presidendiga kätelda ja juttu ajada.
ja kodutütardega. Järgmisel päeval külastas president Hobbitoni 
ning septembris käis tutvumas Mehikoorma piirkonnaga ja tegi 
visiidi ka Räpina Ühisgümnaasiumisse.

Rohkem fotosid presidendi visiidist Räpinasse on leida Räpina 
valla kodulehelt pildigaleriist.

Vaike Tammes,
Avalike suhete spetsialist

Kersti Kaljulaid tutvus põhjalikult Räpina Tervisekeskusega. Ka president kannab 100% cotton kleiti nagu näidendis.
Fotod: Andrus Karpson

Heategevusorganisatsioon LC Põlva alustas Räpinas hooaega

Lõvid alustasid oma sügishooaega kohtumisega Räpina loomemajas.                                                                Fotod: Kaido Palu

Kuberner Märt Viileberg ja LC Põlva president Tulvo Ilves.

Prillitoos Räpina moodi.         Foto: Marika Klimberg-Hyötyläinen
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On maantee ja maanteel on käänak
ja käänaku kõrval küla.
See ongi minu kodu...

Hando Runneli luuleridadega algab raamat “Pahtpää küla 
lugu”. Raamat on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale 
ning Pahtpää (Pachitakilla) külas sajandite jooksul, sh praegu seal 
elavatele toredatele inimestele, nende töisele, aga ka meelelahu-
tuslikule tegevusele läbi aegade. Küla esmamainimisest möödub 
2019. aastal 437 aastat.  

Igal inimesel, talul, külal, riigil on oma lugu, nii ka Pahtpää 
külal. See lugu on 437 aastat vana ja vääris põhjalikumat uurimist 
ja kirjapanekut. Raamatu saamislugu algas nüüdseks juba seitse 
aastat tagasi, kui tegime ettevalmistusi küla 430. sünnipäevaks. 
Toona materjali kogudes rääkisid külaelanikud mitmeid huvitavaid 
ajaloolisi fakte ja lugusid. Külapäeval Lembit Juksaarega mõtteid 
vahetades jõudsime koos ühisele arusaamisele: „Teeme ära“. Nii 
algas meie lugu raamatu kirjutamisest. 435. küla sünnipäevaks 
oli materjali kogumiseks kindel eesmärk: kõik, mille kogume, 
läheb raamatusse kirja. Koostööd tegid Pahtpää küla endised ja 
praegused elanikud. Kirjutised, lugusid jutustati diktofoni, räägiti 
telefoni teel. See oli põnev aeg, sest kõik talud said pildistatud 
koos elanikega. Valikubavadus andis õiguse, kas raamatusse 
läheb pilt koos talu elanikega.

Raamat koosneb kolmest osast: I osas on küla ajalugu, II osas 
on 2018. aasta augusti seisuga talude ja seal elavate inimeste 
lood, III osa on kokkuvõte. 

Raamatus saame lugeda alates nimesaamise loost kuni 
tänaste talude elanike lugudeni.

Mõned katked raamatust:
Pahtpää küla nimevariandid olid viimase neljasaja aasta 

jooksul järgmised: 1582 Pachtakilla (seesütlevas vormis w 
Pachcie), 1592 Pachtwakila, 1601 Pachta kulla, 1627 Pachtwa, 
1630 Pachpeh kylla, 1682 Pachtpä, 1805 Dorf Pachtper, 1839 
Pachtpä. Põlise küla nimedest on käibinud vähemalt kolm varianti: 
Pahtakülä, Pahtvakülä ja Pahtpää.

„Eesti kohanimeraamatu” veebiversiooni andmetel: Veriora-
Räpinä suurõtii veereh om Pahtpää külä. Külä om tuust nime 
saanu, et vanast olliva küläh talo üts üte ligi riah. Pahtpää külä 
om nigu ära vassitu, lakja pillutu, üts talo üteh, tõõnõ tõõsõh 
paag’ah. Vanarahvas kutsiva vassitot pääd pahtonu pää, ja et 
külä ka nigu pää oll’ ära vass’onu, pahtonu, tuust sai ka külä 
nime Pahtpää külä. 

Siin üks lugu Pahtpää noortest ajavahemikul 1950–1960. 
Ükskord mihklipäeval otsustasid noormehed väljanäituse kor-
raldada. Öösel, kui küla magas, vedasid nad taludest põllutöö-
riistu, ketrusvokke, ei puudunud ka saanid, reed ja vankrid ning 
igasugust muud talule vajalikku kraami küla keskele   põllu peale 
kokku. Mõne voki taha oli ka õlgedest inimene tehtud. Hommikul, 

kui valgeks läks, avastas Piiri Albert, et tema oli oma talu adra 
kõrgele puu otsa vedanud. Puu otsast asjade allavõtmine aga 
oli iga talu enda teha. Ega see ainuke kord olnud, mihklipäeval 
tehti edaspidigi külarahvale hommikuks üllatusi. Ükskord oli 
Laanetiigi talumajal välisuks eest võetud   ja otsatare trepi peale 
aga puuriit laotud.

Need on kaks väga väikest lõiku raamatust, kus on 285 
lehekülge ja formaadiks A4.

Taasiseseisvumispäeva tähistamine külarahvaga
20. augustil on Pahtpää küla elanikel tavaks saanud, et saame 

külaplatsil kokku ja tähistame koos Eest taasiseseisvumispäeva. 
Sellel aastal oli kokkusaamine eriline, sest toimus raamatu 
esitlus. Küla lugu kaante vahel – see on ikka eriline sündmus 
kogu külale. Esitlus algas lipuväljakul koos lipu heiskamise ja 
hümni laulmisega. Meie küla mälestuskivile kinnitati plaat „Eesti 
100“. See on märgilise tähendusega, kingitus meie kodumaale 
raamatu näol.

Raamatu esitlusele tuli peaaegu 100 inimest. Eriliselt tekitas 
heameelt tõik, et kohal oli neli põlvkonda, mis jällegi näitab meie 
küla järjepidevust.

Sellise rahvahulga üle oli meil, raamatu autoritel Lembit 
Juksaarel ja minul, ülihea meel. Saime sõnumi, et rahvale läheb 
korda küla lugu. Seda emotsiooni on kirjapildis raske edasi anda, 
kuid kohapeal olles kõigest osa saades oli tunne ülev. 

Külalised Tartumaalt tõid meile kingituseks muusikat ja laulu. 
Nendega on ka oma lugu. Maapäeval, mida korraldas sellel aastal 
Räpina vald, külastas meie küla Tartumaa külade delegatsioon. 
Kohtumisel, mille eestvedaja ma olin, tutvustasin meie raamatu 
käsikirja. Külalised soovisid osaleda raamatu esitlusel ja nii nad 
kohale tulidki. See oli südamlik, ilus ja meeliülendav. 

Raamat on kaante vahel ja me soovime Lembituga tänada 
kõiki, kes aitasid selle teoks saada. Pahtpää küla rahva endiste 
ja praeguste elanike toetuse ja kaasabiga saime valmis käsikirja. 
Projektide toetuse ja annetuste abiga saime ka trükitud.

Raamatu trükkimiseks on projekte rahastatud SA Räpina 
Kultuurkapitali vahenditest ja  kohaliku omaalgatuse programmi 
vahenditest.

Annetajad, kes te olite nii lahked, suurimad tänud ka teile. 
Raamatu leiab Veriora, Leevi, Räpina, Põlva raamatukogu-

dest ja Eesti rahvusraamatukogust.  Meie president Kersti Kalju-
laid külastas hiljuti Räpina valda ja kinkisime talle meie küla loo. 

Soovime Lembit Juksaarega head lugemist ja usume, et 
raamatule tuleb ka järg. On ju tänane päev homme juba ajalugu.

Ene Tigas,
raamatu üks autoritest,

Pahtpää küla elanik

Õiendus
Augustikuu vallalehes ilmus luuletus „Kõllanõ raam”, milles 

Tiiu Musta tõlget oli toimetanud võru keele asjatundja. Vabanda-
me ja avaldame Tiiu algse kohalikuks murdes teksti.

Kõllanõ raam
Meil Räpinän paisjärve perve pääl
om pistö üts kõllanõ raam,
mõlõmbin suunan, kui tahad, sõs säält
timäst läbi sa kaia kah saat.

Kui tii puult sa kaet, sõs raami seen sullõ
nätä park, illos – põline sääl …
ja tõsõlt puult kaien, sälg pargi poolõ,
raami pildi seen vabrigut näet.

Park ümbritses häärberit puulsaarõ pääl,
tan oll` kunage Räpinä mõis.
Tu mõis oll` sõs kuulus ja hindäle sääl
rahva toel rikkust lubada võis.

Ta vihatsõlt tammiga tõkõst`
pühä Võhandu-Voo`kõsõ vii,
pand tüüle kolm vessiga veskit,
midä orssivä jõõkõsõ vii.

Hoonõ suurõmb, kos papõrt jo tetti,
parhilla kand vabrigu nimmõ.
Seto kaltsust tek rahha – nii tiite,
tuu olle sõs Maailma Ime! 

Uhkõ Siversi park ja lossi iin nulu`,
aastit valvsivä Mõisniku majja.
Aga pargi iist hoolitsõs Aianduskuul –
põlist parke tal oppusõl vaja.

Nüüt om muuseum lossin ja rahvakuul,
sinnä opma võid sina kah minnä!
Korgõl korrusõl helises muusikakuul …
Na kõik teevä Räpinäst Liina.

Tõlge Tiiu Must 
04.07.2018

Pahtpää küla lugu

Raamatu autorid vasakult: Ene Tigas ja Lembit Juksaar. Autorid autogramme jagamas.                            Fotod: Priit Sibul

26. augustil toimusid tänavakorvpalli meistrivõistlused Tilsis, 
kus võttis osa kõikide vanuseklasside peale kokku 20 võistkonda. 
Võistlused toimusid neljas erinevas vanuseklassis: poisid 2009.a 
sünd; 2007.a sünd; 2003.a sündnud  ja mehed. 

Eriti heameelt tegi see, et noori oli sellel päeval Tilsi korv-
palliväljakul ligi 70 ning sinna lisandusid pealtvaatajad, hiljem ka 
meeste võistkonnad. 

Kõige nooremad 2009. a sündinud poisid alustasid mänge 
ühes alagrupis. Neid oli võistlema tulnud viis võistkonda. Kõik 
mängisid omavahel läbi ja selgitati paremusjärjestus. Täiseduga 
nelja võiduga teenis esikoha Räpina Spordikooli 2. võistkond 
koosseisus Gregor Rämson, Romet Raig, Kevin Möller. Teise 
koha saavutas Räpina Spordikooli I võistkond – koosseisus Raido 
Lillemäe, Hannes Kerge, Hando Märda ja Keneth Jõks. Kolmanda 
koha saavutas Värska/Valgamaa I võistkond. 

2007. a sündinud poiste vanusegrupis osales neli võistkon-
da. Mängiti turniirisüsteemis läbi ja esikoha saavutas Räpina 
Spordikooli 1 võistkond kooseisus: Jaan Junson, Rasmus Oijov, 
Oliver Hans Kaljuvee. Teise koha saavutas Räpina Spordikooli 
2. võistkond: Marvin Poltan, Romet Ula, Robin Kolli. Kolmanda 
koha teenis Vastse-Kuuste SK Känguru. 

2003. a sündinud poiste vanuses osales kokku 8 võistkonda. 
Mängiti kahes alagrupis ning edasi pääses alagrupi kaks pare-
mat. Esimesest  alagrupist pääses edasi  Värska/Valga 1 ja Tilsi. 
Teisest alagrupist Valga/Värska 3 ning teisena „surnud ringiga“ 
Räpina Spordikool. Esimene poolfinaal Räpina Spordikooli ja 
Valga/Värska 1 vahel väljus võitjana Räpina Spordikool. Teine 
poolfinaal Värska/Valga 3 ja Tilsi vahel võitis esimene. 3.–4.
koha mängus alistas Tilsi  Sk Känguru numbritega 7:5. Finaalis 
võitis kindlalt Värska/Valga Räpina Spordikooli numbritega 10:3. 

Põlvamaa tänavakorvpalli paremik selgitati Tilsis!

Räpina Spordikooli eest mängisid: Harri Mähar, Romio Tikka, 
Gregor Vendla. 

Meeste arvestuses osales kolm meeskonda ja otsustati, et 
mängitakse kaks korda omavahel läbi. Täiseduga võitis esikoha 
Räpina Kotkad, koosseisus (Ants Järv, Olver Kaljuvee, Mait 
Asser), teise koha saavutas Ohtlikud (Elari Asi, Davis Kostõgov, 
Ralf Tambets) ning 3.koha Värska (Taavi Tuik, Andris Smorodin, 
Egert Naruson, Sander Järvemägi). 

Räpina Spordikool

2009. a sündinud poiste 3 paremat. Võitja Räpina Spordikoo-
li II võistkond.                                                         Foto erakogust

ReKLAAM RAHVALeHeS
Räpina Rahvaleht ootab kaastöid iga kuu 7. kuupäevaks!
Reklaami ja kuulutuste avaldamine Räpina Rahvalehes 
(alus: Räpina Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 267)
1. Räpina Rahvalehes avaldatavate kuulutuste ja reklaam 
 tekstide hinnad on järgmised:
1.1. Väike kuulutus (maht 8 x 4 cm): 
 eraisikule 1,60 eurot; juriidilisele isikule 6,40 eurot; 
1.2. Keskmine kuulutus (maht 8 x 8 cm): 
 eraisikule 3,20 eurot; juriidilisele isikule 12,80 eurot;
1.3. Suur kuulutus (maht 8 x 16 cm): 
 eraisikule 6,40 eurot; juriidilisele isikule 25,60 eurot;
1.4. Juriidilise isiku eriline ärikuulutus 
 (maht 17 x 17 cm) 32 eurot.
2. Räpina valla avalikes huvides avaldatavad teated ja kuu- 
 lutused, sh kolmanda sektori ja valla hallatavate asutuste  
 kuulutused avaldatakse tasuta.
3. Räpina vallas tegutsevatel ettevõtetel võimaldatakse aval- 
 dada 1 kord kvartalis tasuta reklaamtekst mahus kuni  
 8 x 16 cm.

RÄPINA KULTUURKAPITAL TeATAB
SA Räpina Kultuurkapital 2019. aasta viimane taotluste 

esitamise tähtaeg on 4. oktoober.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on leitavad SA 

Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee 
Lisainfo tel 5249 190 või e-posti teel kultuurkapital@rapina.ee

 Merike Paap,
SA Räpina Kultuurkapitali juhatuse liige
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Pikk ja ilus suvi ei ole lasteaiaõpetajatele ainult puhkuseks, 
vaid ka aeg enese harimiseks ja täiendamiseks. Sel suvel otsus-
tas  Räpina lasteaed Vikarkaar pere minna koos teiste Räpina 
valla lasteaiatöötajatega Ukrainat avastama. Reisi korraldamise 
võttis enda kanda härra Leo Kütt Räpina Loomemajast. 

Suvise õppereisi sihtkohaks oli valitud Ukraina Kulikova piir-
kond. Õppereisi eesmärk oli tutvuda selle piirkonna lasteaedade 
õppe- ja kasvatustööga, õppida ise ja jagada kogemusi ning leida 
Räpina Lasteaed Vikerkaarele sõpruslasteaed. 

Ukrainlaste vastuvõtt oli väga soe ja sõbralik. Õppepäevad 
olid sisutihedad, põnevad, töised, täis emotsioone.

Kokku külastasime Kulikovka piirkonna viit lasteaeda: Gorbo-
vo, Võbli, Devitsa, Dremailovka ja Kulikovka lasteaeda. Lasteaiad 
olid väga erineva  suurusega ja iga lasteaed omalaadne. Ukrai-
nas pööravad lasteaiaõpetajad suurt tähelepanu laste loovuse 
arendamisele ja eneseväljendamisoskusele. Rõhku pannakse 
rahvatantsule ja rahvalaulule, väärtustatakse ukraina kultuuri. 

Lasteaiad olid väiksed ja lihtsad, ruume kaunistas õpetajate 
ja laste tehtud käsitöö. Vajalikke remonditöid lasteaedades ja 
õuealal teevad õpetajad koos lapsevanematega, vajalikud va-
hendid  eraldab omavalitsus.

Pärast ringkäiku lasteaedades anti ülevaade sealsete laste-
aedade tegemistest. Jagati kogemusi töökorralduse osas. Igas 
lasteaias ootas meid tore üllatus koostegutsemise näol - ühes-
koos tantsisime, laulsime, võimlesime, õppisime teineteise keelt, 
meisterdasime, tikkisime ja joonistasime. Ukrainlased ei „pannud 
tööle“ ainult õpetajaid, vaid ka meie bussijuhid ja Leo said osa 
põnevatest käelistest tegevustest. 

Lisaks lasteaedade külastamisele tutvusime Tšernigovi linna 
vaatamisväärsuste ja kultuurilooga.

Eestlaste majanduslik olukord on oluliselt parem kui ukrain-
lastel, seetõttu otsustasime üheskoos Leoga, et toetame mate-
riaalselt mõnda lasteaeda vajamineva inventari ostmisel. Augusti 
lõpuks olid ukrainlased juba esitanud aruande, et meie annetatud 

Lasteaia õppereis Ukrainasse

summa eest oli soetatud külmkapp ja projektor. Iga lasteaed 
sai meilt kingiks suure kasti Räpina Paberivabriku toodangut ja 
tohutul hulgal häid Kalevi komme. 

Viis  põnevat ja harivat päeva Ukrainas pakkusid reisil osale-
nud 16-le  õpetajale hulgaliselt positiivseid emotsioone, tööalaseid 
teadmisi ning võimalust veeta aega heas seltskonnas. 

Täname turvalise sõidu eest bussijuhte Erkit ja Vaidot. Suur-
suur aitäh Räpina Vallavalitsus ja Räpina Paberivabrik. Reisiselts-
konna poolt sügav kummardus ja eriline tänu härra Leo Küttile, 
tänu kellele õppereisi mõte saigi teoks!

Räpina Lasteaed Vikerkaar reisi asjaajajad

õpetajad Nati ja Ülle

Eesti ja Ukraina lasteaednikud.                                                                                                                               Fotod: Ülle Galka

Kaasa töötama pandi ka Leo Kütt ja lasteaednikud.

OÜ eSTeST PR 

ostab metsa- ja põllumaad. 

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

Ootame nii lapsi kui täiskasvanuid 
loovalt kuduma saori kangastelgedel 

Leevaku külakeskuses. 

Töötoad hakkavad toimuma 2x kuus 
laupäeviti üle nädala.  
Alustame 5. oktoobril kell 10–17 
(järgmine töötuba on 19.oktoobril jne).

Lisaks pakume võimalust oma kootud kangast 
õmmelda endale meelepärane ese või
üllatada kingitusega oma lähedasi 
(kaugel pole ju isadepäev ja jõulud).

Töötoa hind on 5€ kord (sisaldab materjale, 
juhendamist ja kootud looming koju kaasa).

Lisainfot saori loovkudumise kohta FB 
lehelt „Loomelinnu loovkudumine“, 
telefonil 503 0634 (Heivi Kurg) või meili teel 
loovkudumine@gmail.com 
Kindla koha telje taga tagab ka eelnev 
broneerimine.

Tule loo üks ilus kunstiteos ja naudi 
mõnusat tegevust!

TULe LOOVALT KUdUMA!
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Vallas on jätkuvalt probleemiks heakorrastamata maaüksu-
sed. Siinkohal tuletame meelde heakorra eeskirja nõudeid.

Räpina valla heakorra eeskiri sätestab Räpina valla hal-
dusterritooriumil heakorra ja puhtuse pidamise nõuded. Eeskiri 
kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Räpina 
valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla 
territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või 
vallasvara omanikele.

Heakorra nõuded avalikus kohas
1. Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, 

viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada 
vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab 
omanik.

2. Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja 
on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise 
vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevor-
mide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele 
potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb 
viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

3. Avaliku ürituse korraldaja peab tagama ürituse territooriumi 
koristamise hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikul 
kella 8.00 või avaliku ürituse korraldamise loal märgitud 
ajaks.

4. Avaliku ürituse korraldaja peab tagama piisava arvu jäät-
memahutite paigaldamise ja tühjendamise ning vajadusel 
käimlate olemasolu. Avaliku ürituse käimlate ja jäätmema-
hutite arv tuleb kooskõlastada vallavalitsusega. Ürituse 
korraldaja võib nõuda üritusel kauplejatelt jäätmemahutite 
paigaldamist.

Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud
Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil 
keelatud:

1. prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning 
reostamine ükskõik mil viisil;

2. hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja 
spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskor-
raldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms 
sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;

3. teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude 
vigastamine ja kahjustamine ning omavolilised raietööd;

4. kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine 

asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende 
vara või keskkonda;

3. teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval 
puhastusalal;

4. regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekae-
vude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;

5. remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asu-
vad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;

6. katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud) ning 
hoidma korras nimetatud katted;

7. taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud- ja 
põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;

8. kõrvaldama üldkasutatava territooriumiga (tänava, kõn-
niteega, kergliiklusteega või teega) piirneva ehitise katuselt 
varisemisohtlikud jääpurikad, jää, kivid, plaadid, vihmaveer-
ennid ja muud ohtu põhjustavad esemed ning tagama 
nende tööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liikluse, 
piiritledes eelnevalt varisemise ohtlikud kohad;

9. niitma või muul moel tagama vastavalt maa sihtotstarbele 
kinnistu korrapärase hooldamise vähemalt ühe korra aastas 
kui kinnistu osaks on heina-, karja- või põllumaa;

10. hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad 
elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, 
nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vasta-
vuses kinnitatud ehitusprojektile;

11. tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige 
numbrimärgi olemasolu ning tagama selle nähtavuse;

12. tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi 
heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel 
nende lume- ja libedusetõrje.

 Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja 
kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole 
võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik. 
Kasutusest väljalangenud ehitise omanik on kohustatud 
tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning 
vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud 
ehitisse ja krundile.

Heakorra eeskirja terviktekstiga on võimalik tutvuda Riigi 
Teataja kodulehel.

Allan Kirotar, 
haldusspetsialist

Valla heakorrast

Pink, millel tiitliks OSKAR TUVIK, Räpina koolidirektor 1966-
2002 ja valla aukodanik 2016, avati Räpina Ühisgümnaasiumi 
õuel, 2. septembril kell 11.30. Pink on paigutatud Oskar Tuviku 
enda istutatud puu lähedusse ja seal istudes ning jalga puhates 
saab pilgu suunata otse koolimaja sissekäigule. Mis mõlgub 
ja meenub legendaarse direktori mõtetes, seda võime ainult 
aimata, aga loodetavasti on ta süda rahul, sest kool on hoitud ja 
järjepidevus kantud. Kõige olulisem ongi ehk see, et loodud pink 
pole mitte lihtsalt pink, vaid see on omamoodi sillaks möödunu 
ja tänapäeva vahel. See on tänu ja austusavaldus väga paljudelt 
kooliga seotud inimestelt ja vilistlastelt. Sellel istudes saavad aimu 
möödunust ka meie tänased noored – meie tulevikutegijad ja kes 
teab ehk ka tuleviku-koolijuhid.

Nüüd aga pingiloo algusesse tagasi...
Kui ühelt kevadiselt haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekult 

sai kaasa haaratud Marge Trumsi poolt välja käidud mõte pingi 
rajamisest Oskar Tuvikule, siis Räpina Ühisgümnaasiumi Vilist-
laskogu koosolekul maikuus – polnud enam kahtlust. Vilistlased 
toetasid mõtet, et me korraldame pingi loomiseks raha kogumise 
ja teeme selleks üleskutse. Tuleb kohe ka öelda, et Räpina val-
lavalitsuselt ja vallavanemalt oli heakskiit ja toetus alati olemas, et 
kõik, mis puudu jääb, saab kaetud. Niisamuti oli väga hea tugi idee 
teoks saamisele Räpina kooli tänaselt direktorilt Meeri Ivanovilt ja 
kuulutuste ettevalmistamine ning jagamine Annika Šturmovilt. See 
polnud raha küsimine mitte puudusest, vaid siiras ja südamest 
tulnud soov kõikidelt nendelt inimestelt, kes siis lõpuks toetasid 
pingi valmimist. Ma usun, et igaüks kes toetas, jagab minu mõtet, 
et saime osaleda milleski, millest jääb jälg. Me saime olla osalised 
ühes loos, mille väljundiks tänu ja lugupidamine.

Pink pikaaegsele ja lugupeetud  
koolijuhile Oskar Tuvikule

Kui raha kogumise aktsioon juba käigus oli, siis pingi korral-
duseks oli samuti vaja head inimest ja õnneks leidus vabatahtlik, 
kel juba ka rohkelt kogemusi ning nii lähetaski volikogu haridus- ja 
kuluurikomisjon ühe oma liikmetest, Marge Trumsi, pingi tellimust 
korraldama, mille eest talle minu suured tänusõnad.

Lisaks on mul siinkohal võimalus avaldada tänu kõikidele, 
kes „pingifondi“ toetasid. Kokku kogunes annetusi 555 eurot, 
mis kattis täielikult pingi tegemiseks tarvilikud kulud. Aitäh, teile 
head 22 toetajat!

Aitäh ka pingi kokkupanijale Uno Kissile ja transpordiga 
seotud abile ning korraldusele Urmas Sokmanile.

Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa avamise pidulikule sünd-
musele ja korraldusele. 

Mälestustega on nii, et enamasti kasvab nende väärtus ajas, 
paljud tegevused, kogemused ja isegi teadmised tuhmuvad, aga 
meile jääb see tunne ning see, kas on hästi või halvasti, kas me 
oleme rõõmsad või kurvad – see kannab meid läbi elu. Ma väga 
loodan, et kõik need, kes täna õpivad ja läbivad oma haridusteed 
Räpina koolis, saavad ühel päeval tänutundega vaadata tagasi, 
olla uhked, et on just selle kooli vilistlased. Mina olen ja mul on 
heameel, et aastal 1998 oli meil üks äge ja vahva lend ning palju 
toredaid õpetajaid ning koolidirektoriks Oskar Tuvik.

Ulla Preeden,
Räpina ÜG vilistlane aastast 1998

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu esimees
Räpina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

Oskar ja Anu Tuvik Oskarile pühendatud pingil jalga puh-
kamas.

Pingi avamine.                                           Fotod: Andrus Karpson

väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil. 
Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke 
kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule ter-
ritooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja 
territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul ning sellega 
ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;

5. lume- ja libedusetõrjel tuha või kloriidide kasutamine kõn-
niteel;

6. lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel 
hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele. 
Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja 
jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;

7. puhastusalalt koristusjäätmete pühkimine sõiduteele;
8. pesu kuivatamine avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud 

kohas;
9. telkimine ja ööbimine avalikus kohas, välja arvatud val-

lavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohtades või kinnistu 
omanike loal;

10. omavoliline teate, kuulutuse või reklaami paigaldamine 
selleks mitte ettenähtud kohta;

11.  veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, 
mahutite ja muude esemete pesemine;

12. mootorsõidukiga ja/või haagisega sõitmine ja parkimine 
haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte 
ettenähtud avalikus kohas;

13. sõiduautode remontimine ja pesemine korterelamu juures;
14. kinnistul romusõiduki(te) või vanaraua hoidmine selliselt, 

et romusõiduk(id) või vanaraud on nähtavad möödujatele 
avalikult teelt;

15. riide ja vaiba kloppimine korterelamu rõdul, aknal ja uksel. 
Akna välisküljele ja maja välisseinale mittesobivate esemete 
ja toiduainete asetamine ning pesu kuivatamine rõdu või 
lodža piirdest kõrgemal.

 Heakorra tagamisel kinnistu omanik on kohustatud:
1. hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu 

ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, 
niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste 
ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire 
ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad 
jalakäija või sõiduki liiklust;

2. tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul 

Hooletu tegutsemine elektriliinide 
lähistel võib eluohtlik olla

Hilissuvel ja sügise algul tekib üha rohkem olukordi, kus kõr-
ged põllutöömasinad sõidavad elektriliinidesse. Elektrilevi võrgus 
on sel aastal olnud juba üle 200 juhtumi, kus hooletu tegevuse 
tõttu on elektriliinid kas põllutöömasinate või muude õnnetuste 
tagajärjel maha sõidetud.

„Võrgustandardiga on õhuliini minimaalseks kõrguseks 
mitteliigeldaval alal neli meetrit, põllud ja heinamaad liigituvad 
selle alla. Kuid mingi osa põllutöötehnikast, näiteks silo- või te-
raviljakombainid, võivad olla neljast meetrist kõrgemad,“ selgitas 
probleemi tausta Elektrilevi võrguvarade üksuse juht Taavi Janno.

Ta lisas, et liinide maha sõitmise peamiseks põhjuseks on 
hooletus. „Üks asi on taolisest hooletusest tekkivad elektrikat-
kestused, aga palju hullem on see, et enda elu seatakse ohtu,“ 
ütles Janno ja lisas, et õnneks pole vaatamata mitmetele liinide 
maha sõitmise juhtumitele olnud viimastel aastatel Elektrilevi 
liinidega seoses juhtumeid, kus kellegi eluküünal oleks kustunud.

„Kui mõni põllutöömasin või ülestõstetud kastiga auto sõidab 
liini, rakendub kaitse ja liin lülitub automaatselt välja. Tänu sellele 
pääsevad inimesed taolistest olukordadest eluga,“ lisas Janno. 
„Kuid alati säilib oht, et kaitselülitus ei rakendu korrapäraselt ja liin 
jääb voolu alla. Selline juhtum leidis aset mõni nädal tagasi Jõ-
geval kui veoauto sõitis ülestõstetud kastiga liinidesse. Paanikas 
autojuht jättis masina seisma, hüppas maha ja sai sammupingest 
elektrilöögi. Õnneks pääses autojuht kergemate vigastustega,“ 
tõi Taavi Janno hoiatava näite.

Ta lisas, et autojuht tegi vea, kui kinni pidas ja autost väljus. 
„Kõige kindlam on sealt liinist uuesti välja tagurdada. Isegi kui paar 
masti katki läheb, siis inimese elu on tähtsam. Autos või kombainis 
sees olles ei tohiks inimene tegelikult viga saada, sest sõiduki 
rehvid taksitavad pinge maandamist. Kui aga autost väljuda, võib 
tekkida eluohtlik pinge sõiduki ja maapinna vahel või sammupinge 
maapinnal, kuna ka maapind võib olla laengu all,“ lisas Janno.

Elektrilevi palub kõigil, kes elektriliinide lähistel töötavad, 
olla ettevaatlik ja jälgida, et nende kasutatav tehnika ei ületaks 
elektriliinide kaitsevööndis lubatud kõrgusi. 

Ehitusseadustiku kohaselt on õhuliinide kaitsevööndis kee-
latud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja sõita 
masinatega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma 
selleta on üle 4,5 meetri. Kaitsevöönd on õhuliinide puhul mõlemal 
pool liini teljest madalpinges 2 meetrit, 6–20 kV liinidel 10 meetrit 
ja 35–110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini 
äärmistest kaablitest 1 meeter. Maakaabelliinide kaitsevööndis 
on keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja 
teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.

Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks vajaliku 
taotluse leiab Elektrilevi veebilehelt. Kui liinilähedastel töödel on 
tekkinud elektriohu olukord, andke sellest teada Elektrilevi rik-
ketelefonil 1343. Kui aga on juhtunud õnnetus inimesega, tuleb 
kohe teavitada häirekeskust numbril 112.

Peeter Liik, Elektrilevi OÜ Kommunikatsioonijuht
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Veriora Valla Kultuur pakub võimalust 
osaleda eakate festivalil  

KOTOST VÄLLÄ TÕISTÕ MANO  
Võru kultuurimajas Kannel

Tellime bussi teisipäevaks, 1. oktoobriks. Mis kavas?
Kell 11.00 geriaater Viktor Vassiljevi stand-up loeng teatri-

saalis
12.30 algab kontserdisaalis kultuuriprogramm, kus esinevad 

Soome Puolanka eakate taidluskollektiivid, Võru tantsurühm 
Hõbevalge, Kurenurme tantsurühm Kurõpesä, Puiga rahvamaja 
tantsurühm Hõbedane, leelokoor Helmine, Parksepa rahvamaja 
ansambel ja kapell Vannamuudu

10.00–14.30 avatud II korrusel käsitööde näitus-müük ja 
numismaatika näitus

12.30–14.00 kohvikus jagatakse tasuta teed ja kaerahelbe-
pätsikesi. Võimalus osta suppi (2 eurot)

13.30 II korruse saalis räägib Võru politseijaoskonna polit-
seinik Elar Sarik kuidas turvaliselt metsas marjul-seenel käia 
ja 14.30 TÜ Kliinikumi ortopeediaosakonna juhataja Mart Parv 
teemal "Tegusam elu pärast liigeste vahetamist" 

Kell 16.00 algab teatrisaalis Indrek Taalmaa monoetendus 
"Onu Heinari lood" ja toimub loosimine osalejate vahel.

Tagasisõit pärast etendust, orienteeruvalt 17.00. Kogu 
programm ja sõit on eakatele TASUTA. Palun andke Anu Luigale 
(mob 5812 8219 või anu.luiga@rapina.ee) hiljemalt 24.septemb-
riks  teada, kes oleks tulemas, siis teame, kui suurt bussi tellida.

Väljasõidukellaajad:   10.00 Kirmsist  10.06 Vilustest
                                   10.02 Pahtpäält  10.10 Vinsost
                                   10.04 Verioralt 10.20 Leevilt
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MeIe HULGAST ON LAHKUNUd
Iga lahkumine on raske,
Iga teelesaatmine kurb...

Aleksander Veitman
10.08.2019

Meeri-Meralda Kans
14.08.2019

Agu Narruskberg
16.08.2019

Maimu Kelli
17.08.2019

Hildegard Zupsman 
18.08.2019

Elsa Utsal 
21.08.2019

Tiiu Ansberg
23.08.2019

KULTUURIKALeNdeR SePTeMBeR-OKTOOBeR

P, 22. IX 9 Mihklilaat. Lisainfo tel 5661 8707 
   Räpina tuletõrje väljakul
K, 25. IX  15.30 Vallavolikogu istung 
  Räpina haldushoone II korrusel volikogu saalis
K, 25. IX  19.30 Kanepi harrastusteatri esituses A. Kivirähki 
  näidend „Uljas neitsi“. Pileti hind  3 eurot. 
  Lisainfo tel 5812 8219 Anu 
   Leevi Rahvamajas
K, 25. IX   Koduste hoidiste näitus-müük ja
    16.30 –18.30
N, 26. IX  degusteerimine. Lisainfo tel 5812 8219 Anu 
   Leevi Rahvamajas
N, 26. IX 9.30 Maakondlik koolieelikute spordifestival. 
  Lisainfo tel. 796 1578 
   Räpina lasteaias Vikerkaar
N, 26. IX 19  Our Band, USA folk-pop duo kontsert. Tasuta. 
  Lisainfo tel 796 1363 või 
  marge.trumsi@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
E, 30. IX 19 Rakvere Teatri etendus  „Kaks tosinat tulipunast 
  roosi“. Pilet 16 eurot, sooduspilet 14 eurot. 
  Info tel 796 1363 või 
  marge.trumsi@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 03. X   17 Muusikapäevale pühendatud õpilaskontsert.  
  Tasuta. Lisainfo 799 9531 
   Räpina Muusikakoolis
R, 04. X 18 Müstiline loeng „Seitse saladust silmapiiri taga“. 
  Külas on bioenergeetik Ervin Hurt. 
  Pileti hind 10 eurot. Lisainfo tel 5812 8219 
   Leevi Rahvamajas
P, 06. X 9 Oktoobrikuu laat. Lisainfo tel 5661 8707 
   Räpina tuletõrje väljakul
E, 07. X 11 Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY etendus 
  „Jussikese seitse sõpra“. Lisainfo 796 1361 või 
  marge.trumsi@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 10. X  18 Eesti Kontsert esitleb Urmas Sisaski loomingut. 
  T. Peterson  (kitarr) ja Neeme Punder (flööt). 
  Pilet täiskasvanutele 5 eurot, õpilastele 3 eurot 
  ja muusikakooli õpilastele tasuta. 
  Info tel 799 9531 Räpina Muusikakoolis
N, 10. X 19 Ehh Teatri etendus  „Boob teab“. 
  Pilet eelmüügist 4 eurot ja kohapeal 7 eurot. 
  Lisainfo tel 796 1361 Ruusa Kultuurimajas
R, 11. X 20 Sügispidu. Esineb mustlastantsu- ja 
  lauluansambel Maljarka. Tantsuks ansambel 
  Tulivesi. Pilet eelmüügist (9. oktoobrini) 5 eurot 
  ja kohapeal 7 eurot. Lisainfo tel 5812 8219 
   Viluste PK saalis
L, 12. X  19 Ansambli Lõõtsavägilased 5. sünnipäeva 
  kontsert. Pilet eelmüügist 15 eurot, 
  õpilastele ja pensionäridele 13 eurot ja 
  tund enne algust kohapeal 18 eurot. 
  Info tel 796 1363
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 17. X 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine.
  Osalustasu tasuda 14. oktoobriks. 
  Info tel: 7961960 
   Räpina Tuletõrjeühingu saalis
R, 18. X  20 Puhkeõhtu ans. Sulatsõ saatel. Pilet 5 eurot.  
  Lisainfo tel 510 7836 Aravu Rahvamajas
P, 20. X 9 Sügislaat. Lisainfo tel 5661 8707 
   Räpina tuletõrje väljakul
P, 20. X 17 Komöödiateatri etendus   „Igaühel neli nägu“. 
  Pilet eelmüügist 16 eurot, õpilastele ja 
  pensionäridele 14 eurot ja kohapeal kõigile 
  17 eurot. Lisainfo tel 796 1363 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 25. X 18 Olavi Ruitlase raamatu  „Vee peal“ arutelu.  
  Lisainfo tel 795 9435 
   Võõpsu raamatukogus

Hoia silma peal: kultuur.rapina.ee

ÕNNITLeMe VANeMAId!

Kauri Kivisild
28.07.2019

Elisabeth Schmidt
31.07.2019

Darina Malkina
31.07.2019

Uku Mootse
01.08.2019

Kristjan Dööring
05.08.2019

Vadim Matveev
23.08.2019

Tertu Sõukand
23.08.2019

Maailmas palju su tarvis uut on ja imelist.
Maailmas väga on tarvis last sinunimelist.
Vaikselt vaatad ja harjuda püüad
iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.

NÄITUSed
„Aed vajab armastust ja andumusega tööd ehk Eino Peedel 
80“ näitus Räpina Raamatukogus.
Urmas Sokmani näitus „Elu ratastel“ on avatud Leevi rahva-
majas 16. septembrist – 13. oktoobrini.
Eda Volkovi näitus „Värvid piirides ja piiridest väljas“ avatud 
Mehikoorma seltsikeskuses.
Tanel Leesi fotode näitus „Naelapea pihta“ avatud  Loome-
majas.
„Igas inimeses on mõni protsent aednikuverd“ näitus avatud 
Räpina Koduloo- ja aiandusmuuseumis.
Toivo Leesi fotonäitus „Aastaaegade muusika…“ avatud 
Räpina Muusikakoolis.

Naiskoor Koidula
alustab lauluproovidega

2. oktoobril kl 17.00
Pargi tn 32 Räpina valla 

kultuurikeskuses.
Oodatud on kõik endised ja ka uued lauljad  

kõikidesse häälerühmadesse!
Koori dirigendiks on ikka nooruslik ja  

oma ala proff Jaanus Prükk.


