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Kevad  
Räpina Muusikakoolis

Ja läbi saigi see teistmoodi kooliaasta. Kõigile oli see kee-
ruline, nii õpilastele, lastevanematele kui ka õpetajatele. Kuid 
kõige kummastavam oli see, et arvestuste ning eksamite tase oli 
tavapärasest oluliselt kõrgem ning jäin tulemustega igati rahule. 

Paljud meie õpilased esindasid mitmesugustel konkurssi-
del meie kooli ning valda. Siin need tublid õpilased ongi: Tairi 
Tolmik, Amalia Belaš, Katariina Nagel, Andry Must, Minna 
Emilia Vürst, Gete-Ly Vija, Matfei Razik, Miriam Metsanurm, 
Georg Neimann, Heleriin Liiske, Jaana Mari Kala, Karoliina 
Raudberg, Art Hütt, Regnar Preeden, Marleen Möller, Robin 
Sõukand, Jaan Junson, Birgit Pihlap, Raido Lillemäe, Julian-
na Kuusmaa ja Mats Truija. Suur tänu teile!

Selle õppeaasta lõpetasid kiituskirjaga järgmised õpilased: 
Madli Avarmaa, Jaana Mari Kala, Kristel Koido, Lauri 

Lundve, Lemme Salf, Alfred Vürst, Evaliine Kask, Art Hütt, 
Mariana-Liis Saar, Robin Sõukand, Richard Jürgenson, Raido 
Lillemäe, Marleen Punnisk, Birgit Pihlap, Marleen Möller, 
Laura Heering, Miriam Metsanurm, Georg Neimann, Minna 
Emilia Vürst ja Helerin Salve.

Vabaõppe noorema astme tunnistused pälvisid Mia Mirel Asi 
(flöödi erialal), Helerin Salve (laulu erialal), Tairi Tolmik (laulu 
erialal) ning vanema astme vabaõppe lõputunnistuse Katariina 
Nagel (laulu erialal). 

Noorema astme põhiõppe tunnistuse teenisid välja: Laura 
Heering, Julianna Kuusmaa, Mauris Meenbek, Miriam Met-
sanurm, Marleen Möller, Adeele Truija ja Art Vizel.

Tänavu lõpetasid põhiõppe erialal muusikakooli järgmised 
noored muusikud: Brigitte Hunt (Erene Petrova klaveriklassist), 
Katariina Nagel (õpetaja Martina Liiveri klaveriklassist), Eva-Lot-
ta Oimar (õpetaja Martina Liiveri klaveriklassist), Hanna-Marleen 
Oras (õpetaja Erene Petrova klaveriklassist), Regnar Preeden 
(õpetaja Brita Blairi löökpilliklassist) ja Lenna-Emilie Võikar 
(õpetaja Martina Liiveri klaveriklassist). Kindlasti võiksid kõik need 
lõpetajad jätkata muusikuteed meie koolis ning edaspidi kõrge-
mates õppeasutustes. Tooksin eraldi välja Regnar Preedeni, kes 
on korduvalt ja edukalt võistelnud mitmesugustel löökpillikonkurs-
sidel, Katariina Nageli, kes on lisaks klaverimängule näidanud 
oma annet ka lauljana ning Lenna-Emilie Võikari, kes on samuti 
klaverikonkurssidel tulemuslikult osalenud.

Suur tänu kõigile lapsevanematele ning koostööpartneritele 
toe ja kannatlikkuse eest! Loodame, et järgmine õppeaasta tuleb 
veidi kergem.

Kõigil soovijatel, nii väikestel kui ka suurtel, on võimalus liituda 
meie muusikakooli perega. Selleks ootame teid muusikakooli 26. 
ja 27. augustil kell 16–18 täiendavale vastuvõtule. Täpsemat infot 
leiate muusikakooli kodulehelt: muusikakool.rapina.ee 

Ilusat muusikaküllast suve ning jäägem terveks!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

„Selles maailmas pole oluline mitte see, kus me oleme, vaid 
see, millises suunas me liigume“, on öelnud Oliver Holmes.

Millises suunas liikuda, seda suunda on teile, head Räpina 
valla noored, näidatud mitmete kooliaastate jooksul. Põhikooli 
lõpus olete üheksa aastat saanud laiapõhjalist haridust, mis on 
kujundanud teist noored inimesed. Gümnaasiumiosa lõpus on 
haridusele lisandunud juba palju haritust ja ka mõningast koge-
must. Mis on kogemus? Oscar Wilde on öelnud: „Kogemus on 
nimi, mille kõik annavad oma vigadele.“ Mina lisaksin, et kogemus 
on ka rõõm kordaminekutest ja õnnestumistest. Sest ka see tee 
kuidas te jõudsite kordaminekuteni, peab saama läbikäidud ja 
teid targemaks tegema. Rõõm saavutustest on tihti palju suurem 
tunne, kui mure ebaõnnestumise pärast. Soovin teile, et hea tunne 

20. mai hommikuks olid Räpina loomemaja ette ilmunud 
põnevad ajahambast näritud pilkupüüdvad „tünnid”. Iga mööduja 
pilk jäi neile pidama, sest neist on lihtsalt võimatu mööda vaadata! 
Millega on tegemist?

Selgub, et koostöös Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi 
ning Räpina Paberivabrikuga on loomemaja saanud uue vahva 
püsinäituse, milles osalevad Räpina Paberivabriku vanad ja vää-
rikad paberimasina kuivatussilindrid. Vanim neist on 150-aastane.

Uue püsinäituse tekkes loomemaja ette on „süüdi” koroona. 
See tähendab, et inimestel oli aega ja idanes uusi ideid. Igavu-
sest sünnib nii mõndagi põnevat. Räpina Paberivabrik vahetas 
möödunud aastal välja oma kuivatussilindrid ja paberivabriku juhil 
Mihkel Peedimaal tekkis küsimus, kuidas rakendada vanu silind-
reid, kahju oleks viia nii ajaloolisi esemeid vanametalli. Helistaski 
loomemaja juhatajale, et aru pidada. Sellest kõnest hakkas Leo 
Kütil kohe mõte edasi arenema.

„Tööd sai sel keerulisel perioodil loomemaja programmijuht 
Eneken Volkov. Muuseumilt saime pildid ja tekstide lähteandmed. 
Trükikojal oli samuti „koroona-ajal” vähe tööd, nemadki rõõ-
mustasid meie tellimuse üle. Eile õhtul poole kaheteistkümneni 
paigaldasime silindreid, õhtul kell kaheksa alustasime – siis oli 
hea teha, parkla tühi,” rääkis loomemaja juhataja Leo Kütt näituse 
tekkimisest loomemaja esisele.

„Olen ääretult tänulik Enekenile, kes tekstid koostas ja 
kujundas plakatid, Toivole, kes varustas piltidega ja loomulikult 
Mihklile, kes kohe oli abivalmis ja temaga koos paigaldasimegi 
silindrid näituseks siia. Leian, et mõisa südames on just õige 
koht neile paberivabriku silindritele ja sellele ekspositsioonile. 
Siin käib palju turiste ja nii on hea võimalus neile Räpinat natuke 
tutvustada,” on Leo Kütt rõõmus. Silindrid kannavad Räpina kohta 
käivat infot ja tutvustavad erinevaid vaatamisväärsusi. Plakatid 
on vahetatavad, võib-olla leiavad silindritel järgmisel aastal koha 
juba uued objektid, mida tutvustada. „See on taaskasutus Räpina 
moodi. Mitte ainult jalanõud, riided ja mööbel pole taaskasutatav 
vaid ka ajaloolise väärtusega esemed. Väikesed trumlid on 150 
aastat vanad ja suur üle saja aasta,” selgitab Leo ja lisab: „Jätsi-
me meelega need puhastamata ja värvimata, et kuivatussilindrid 
püsiksid autentsed jutustades oma väärikast ajaloost.”

Räpina loomemaja püsinäitus  
väärika ajalooga materjalil pilke püüdmas

oma saavutustest ei kustuks ja innustaks teid uutele tegudele 
ning hirm tundmatu ees ei saaks nii suurt võimu, et tegemata 
jääb midagi olulist.

Innustan teid kõik jätkama kooliteed läbi elu, olgu siis, kas 
akadeemilises või töises mõttes. Õiged väärtused kannavad meid 
läbi elu ning aitavad saada üle raskustest.

Õnnitlen kõiki koolilõpetajaid, soovin ilusat suve ja soovide 
täitumist!

Enel Liin,
Räpina vallavanem

Head soovid koolilõpetajatele

Paberivabriku kuivatussilindite uus elu loomemaja ees.
Foto: Andrus Karpson

Nüüd tasub räpinlastelgi jalutuskäik mõisakompleksi ette 
võtta, et  näitust ja põnevaid vanu esemeid uudistada.

Vaike Tammes,
avalike suhete spetsialist

Räpina Muusikakooli lõpetajad: Regnar Preeden, Lenna-
Emilie Võikar, Eva-Lotta Oimar, Katariina Nagel ja Hanna-
Marleen Oras.                                             Foto: Aivo Parmson



Seoses Eestis kehtivate piirangute jätkumisega toimus Rä-
pina vallavolikogu maikuu istung Loomemaja suures saalis, et 
tagada 2+2 reeglist kinnipidamine. 

Otsusega nr 13 nimetati Räpina vallavolikogu esindajaks 
Räpina valla Keskraamatukogu nõukogusse Räpina vallavolikogu 
liige Ulla Preeden. Nimetatud esindaja volitused kehtivad neli 
aastat arvates vallavalitsuses vastu võetud Räpina valla Kesk-
raamatukogu nõukogu moodustamise korraldusest.  

Otsusega nr 14  anti otsustuskorras Mittetulundusühingule 
Tegus Veriora tasuta ja tähtajatult kasutada Viluste külas asuva 
Viluste Põhikooli maaüksusest staadioni ümbrusse jääv maa-ala 
ligikaudse pindalaga 2,9 ha, kogukonna ürituste korraldamiseks, 
puhke- ja vabaaja veetmiseks vajaminevate ehitiste rajamiseks, 
paigaldamiseks ja kasutamiseks. Kasutusse antava maaüksuse 
hooldusniitmise korraldab Räpina vallavalitsus. 

Määrusega nr 10 muudeti Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 
määrust nr 10 „Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele”. 
Määruse paragrahvi 1 lõikele 1 lisati punkt 28 ja see sõnas-
tati:

„28) raamatupidamise seaduse ülesanded.“  
Selgituseks: Räpina Vallavalitsusele delegeeritakse Räpina 

valla kui kohaliku omavalitsuse üksuse raamatupidamise ja 
finantsaruandluse korraldamine. 

Määrusega nr 11 kehtestati Räpina valla spetsialisti eluase-
me toetuse määramise kord.

Selgituseks: Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusmeede 
on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriu-
mi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse 
ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku 
omavalitsuse piires.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Räpina vallas elava-
te spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna 
majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele 
piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse eluruumide soe-
tamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada 
spetsialistile paremad elamistingimused. Ehitustööd – ehitamine 
ehitusseadustiku § 4 tähenduses.

Toetuse taotlejaks ehk spetsialistiks on füüsiline isik, kellel 
on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kellel 
on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt 
tõendatav tähtajatu töösuhe. Samuti peab eluruum asuma Räpina 
vallas, millele toetust küsitakse ning olema kolm aastat aruande 
kinnitamise kuupäevast arvates spetsialisti omandis, tema alaline 
ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida antud meetmest üks 
kord. Toetuse minimaalne suurus on 2000 eurot ja maksimaalne 
surus 10 000 eurot ühe projekti kohta. Rahaline omafinantseering 
peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse rahuldamise 
otsuse tegemise päevast ning projekti elluviimiseks on maksi-
maalselt 9 kuud.

Toimus otsuse eelnõu „Liikluspinna leviala muutmine” 
I lugemine. 

Selgituseks: Räpina vallas Veriora alevikus on määratud 
liikluspindadele nimed Oja ja Mustaoja, mille järgi on saanud 
aadressi ehitised ja krundid. Praegu on raskesti arusaadav, kus 
lõpeb Oja tänava järgne adresseerimine ja kust algab Mustaoja 
tänava järgne adresseerimine. Osadele maaüksustele ei olegi 
määratud unikaalaadressi.

Räpina Vallavalitsuse ettepanek on muuta Veriora alevikus 
Oja tänava ja Mustaoja tänava leviala järgmiselt:   65 Võru -Räpina 
teelt algava Oja tänava leviala lõpetada 18109 Veriora-Soohara 
teel Veriora aleviku ja Kullamäe küla piiril ning 18109 Veriora-
Soohara teelt algava Mustaoja tänava leviala lõpetada ristumisel 
65 Võru-Räpina teega (eelnõule on lisatud asendiplaan).

Ruumiandmete seaduse § 55 lõike 2 kohaselt peab kohanime 
määraja teavitama, eraomandis olevale aadressiobjektile koha-
aadressi määramise või selle muutmise kavatsusest asjaomast 
aadressiobjekti omanikku posti teel, küsides tema arvamust. 
Aadressiobjekti omanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva 
jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata 
jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadres-
si määramisega või selle muutmisega nõus. Eelnevast lähtudes 
esitas vallavalitsus otsuse eelnõu esimesele lugemisele.

Volikogu esimees edastas info toimunud nõupidamistest, koos- 
olekutest ning rääkis ülevaatlikult seal arutusel olnud ja kõneldud 
olulisematest teemadest, veel andis istungi juhataja ülevaate voli-
kogu puudutavast kirjavahetusest. Vallavanem andis oma info-
punktis ülevaate vallavalitsuse tegevusest ning vastas volikogu 
liikmete esitatud jooksvatele küsimustele.

Järgmine vallavolikogu korraline istung toimub 17. juunil 
2020.  

Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused on väljas vallavalit-
suse stendil aadressil Kooli 1, valla raamatukogudes ja internetis 
aadressil http://www.rapina.ee/et/vallavolikogu.

Eva Morel
volikogu sekretär
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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
Väljaandja: Räpina Vallavalitsus  

Kooli tn 1, Räpina 64504
Toimetaja: Vaike Tammes  

telefon: 515 9271  
E-mail: rahvaleht@rapina.ee

Kujundus & trükk:  
Paar OÜ Tartu, Ilmatsalu 3g 

Valitsus kinnitas täna COVID-19 majandusmõjude leeven-
damiseks väljatöötatud elamumajanduse kriisiabipaketi vii-
mase osa, milleks on väikeelamute rekonstrueerimise toetus. 
Määrusega said paika uued toetusmäärad ning tingimused.

 „Eestis asuvate kodumajapidamiste energiatarve moodustab 
praegu kogu riigi energiabilansist 40 protsenti, mis on üsna suur 
osa. Elamufondi rekonstrueerimisega on aga võimalik vähendada 
hoonete kütteenergia vajadust kuni poole võrra. Jätkame reno-
veerimise toetamist, sest energia kokkuhoiu potentsiaal elamutes 
on märkimisväärne ning ka elamute omanike huvi oma hooneid 
korda teha pole sugugi mitte raugenud,“ lausus majandus- ja 
taristuminister Taavi Aas. „Riik tegeleb praegu küll aktiivselt 
korterelamute korrastamise toetamisega, aga selle kõrval ei tohi 
unustada, et meil on ka hulk väikeelamute omanikke, kes vajavad 
oma kodu renoveerimiseks abi.“

Ministri määrusega tõuseb läbi KredExi jagatava väikeela-
mute toetusmeetme maksimaalse toetussumma suurus ning 
tervikrekonstrueerimist toetatakse senisest suuremas ulatuses. 
Kui seni oli maksimaalne toetussumma 15 000 eurot ja toetuse 
määr 30% abikõlblikest kuludest, siis nüüd oleneb toetuse summa 
taotleja piirkonnast. 

Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel on toetuse määr ja 
toetussumma väikeelamu kohta:
•	 30% ja 30 000 eurot – Tallinnas ja Tartu linnas;
•	 40% ja 40 000 eurot – Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili 

vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas 

Riik suurendab väikeelamute omanikele  
mõeldud rekonstrueerimistoetust

(välja arvatud ühinenud Kernu valla ja Nissi valla territoo-
riumil enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksuste piirides), 
Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas (ühinenud Üle-
nurme valla territooriumi osas enne 15.10.2017 kehtinud 
haldusüksuste piirides), Tartu vallas (enne 15.10.2017 
kehtinud haldusüksuste piirides) ning enne 15.10.2017 
kehtinud haldusüksusena Tähtvere valla piirides;

•	 50% ja 50 000 eurot – kõigis ülejäänud asustus- ja haldus-
üksustes.
Lisaks on suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel toe- 

tuse määr 30 protsenti ja toetussumma 30 000 eurot, kui see rekon- 
strueeritakse toetuse abil üksikelamuks.

Toetuse saajate ringi laiendatakse 2000. aastani kasutusse 
võetud väikeelamutele ning tervikliku rekonstrueerimise tulemuse-
na peab saavutama vähemalt energiatõhususarvu klassi C. See-
juures jätkub ka osalise renoveerimise toetamine. Abikõlblike töö-
de hulgas on maja soojustamine, küttesüsteemide uuendamine, 
taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete kasutuselevõtt ning 
muud töid, mis aitavad kaasa hoone energiatarbe vähenemisele.

Valitsus otsustas lisaeelarvega suunata väikeelamute meet-
messe juurde 2 miljonit eurot, et aidata elamufondi uuendamise 
kõrval leevendada ka eriolukorra mõjusid ehitussektoris. See toe-
tus on üks osa elamumajanduse kriisiabipaketist, mille kogumaht 
on 105 miljonit eurot.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitustööd  
Räpina sadamas

Räpina sadama  kasutusvõimaluste mitmekesistamiseks 
harrastuskalurite ning veesportlaste seas, alustati eelmisel suvel 
Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 ühisprojekti 
„Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve 
piirkond 2” toel sadamasse teenindushoone ja väliköögi rajamist. 
Tänavu aprillikuu alguses valmis teenindushoone, väliköök ning 
kogu sadamat  teenindav reoveepuhasti. Teenindushoones on 
riietusruumid, pesemisvõimalused (dušid, leiliruum), avalikud 
tualettruumid ning puhkeruum. Ehitamisel on ka uus puurkaev. 
Eesti-Vene piiriülesele projektile on oodata ka lisarahastust, mida 
kasutatakse parklate ja teede parendamiseks ning rajamiseks.

Rajatud hoonete sisustamiseks on esitatud projektitaotlus 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 
meetmesse 3.3 «Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 
rakendamine», mille osas on oodata otsust lähikuudel.

Teenindushoone kõrvale valmib maikuu lõpuks Euroopa Me-
rendus- ja Kalandusfondi toel kümnekohaline elektri kasutusvõi-
malusega matkaautode parkla, mis on jaotatud paarikaupa. Kõik 
parklakohad (välja arvatud kõige põhjapoolsem) võimaldavad 
parkida kuni 12 m pikkust masinat. Parkla läheduses on tagatud 
kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon). Parkla valmimine 
annab tervikliku lahenduse matkaautoga puhkajatele. 

Räpina poldri hoiualal säästva loodusturismi majandamiseks 
ning selle tagamiseks on Räpina sadama kõrvale kerkimas 
Keskkonnainvesteeringute 18 m kõrgune vaatetorn. Torn koos-
neb kolmest vaheplatvormist ja kolmest vaateplatvormist, mille 
ülemine osa on laiendatud. Uus vaatetorn ehitatakse eelnevast 
tornist ühe korruse võrra kõrgem, et tagada parem nähtavus poldri 
hoiualale, kaldaalale, Lämmijärvele ning Salusaarele.  Atraktiiv-
ne vaatetorn järve ääres meelitab looduselamusi otsivad isikud 
asukohta, kus nad oma tegevusega ei häiri hoiualal olevaid liike. 
Torni lepingujärgne valmimise tähtaeg on 31.07.2020. 

Ester Lemats,
arendusspetsialist

ester@rapina.ee 
telefon 799 9512; 532 92980

Transpordikulude hüvitamine
Juhul, kui noore huvihariduse või -tegevusega tegelemise 

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

Transpordikulude hüvitamise taotlemiseks esitab lapsevanem 
vallavalitsusele kvartaalselt 
•	 hiljemalt 20. märtsiks detsembrist veebruarini tehtud kulu-

tused, 
•	 hiljemalt 20. juuniks märtsist maini tehtud kulutused, 
•	 hiljemalt 20. septembriks juunist septembrini tehtud kulu-

tused, 
•	 hiljemalt 20. detsembriks oktoobrist novembrini tehtud ku-

lutused
transpordikulude hüvitamise taotluse, millele tuleb muu 

hulgas märkida vastavas ajavahemikus tehtud sõitude arv ning 
huvikooli või -ringi ja elukoha vaheline kaugus. Vastav vorm 
on leitav Räpina valla kodulehel rapina.ee/blanketid ja Räpina 
haldushoone II korrusel.

Alus: Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 29 „Noorte 
huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord“.

Transpordikulude hüvitamine  
noore huvihariduses osalemisel

Ühistranspordikulude hüvitamine
Räpina vallavalitsus hüvitab noore huvihariduses või -te-

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

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

Alus: Räpina Vallavolikogu 26.09.2012 määrus nr 22 „Õpi-
lastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude 
hüvitamine Räpina vallas“.

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

Suuremahulised tee-
ehitustööd Räpina vallas

Juba pikemat aega on sel kevadel toimunud Võru-Räpina 
tugimaanteel ehitustööd. Kuna suures osas jäi tee-ehituse periood 
eriolukorra ajale, soosis väiksem liiklustihedus teetööde tegemist 
kiiremas tempos ning praeguseks ollaksegi töödega graafikust 
ees. Vinso-Veriora teelõigule on paigaldatud juba esimene as-
faldikiht ja ka äärekivid.

Veriora Kirmsi lõigul on vana asfaltkate üles freesitud ning 
käivad kaevetööd.

Koos Võru-Räpina maanteel toimuvate ehitustöödega käi-
vad ka ettevalmistused selle kõrval kulgeva Veriora-Pahtpää 
kergliiklustee ehitamiseks. Ca 2,4 km pikkuse Veriora – Pahtpää 
kergliiklustee ehitusprojekti on koostanud OÜ Reaalprojekt.  Pak-
kumused on avatud ning kõige odavama pakkumuse  308002,8 
eurot km- ga tegi AS TREV-2 Grupp, kuid hetkel käib tulemuste 
täpsem hindamine. 

Ehitusega alustatakse juuni teises pooles. Vinso-Kirmsi 
teetööde lõppu planeeritakse novembrikuus. Eks tee-ehituse 
ajal ole liiklemine tülikas, kuid kannatlikkus tasub end ära ja 
juba hilissügisel saavad Võru-Räpina maanteel liiklejad nautida 
korras maanteed.

Räpina valla ühinemislepingus on toodud «Investeeringute 
kava 2018-2021», mis kajastab valdade prioriteetsed investee-
ringud. Endise Veriora valla prioriteetseks investeeringu objektiks 
on kergliiklustee rajamine Verioralt Pahtpää külla. Tänavu saabki 
see lõpuks reaalsuseks. Tugimaantee nr 65 äärde on Veriora-
Pahtpää ca 2,4 km pikkuse kergliiklustee rajamiseks vajalik 
omandada maa 15 kinnisasja omanikult. Omanikega hakati 
ostu-müügilepinguid sõlmima alates 8. aprillist ja hetkel ollakse 
sellega umbes poolel teel.

Nii Maanteeamet kui Räpina Vallavalitsus soovivad ühiselt 
panustada teedevõrgu arendamisse, liiklusohutuse tõstmisse ja 
üldise parema liikuvuse tagamisse.

Lisainfo:
Taivo Kaldoja
taristuspetsialist
taivo.kaldoja@rapina.ee, telefon 506 9661
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ostab metsa- ja põllumaad. 

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

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

RÄPINA AUTOREMONT
• Sumbutajate remont
• Keevitustööd
• Rehvitööd
• Diagnostika
• Mootori remont
• Ülevaatuse eelne kontroll
• Küljekarbiaukude parandamine

Rahu 15, Räpina linn
Telefon: 5011443

Saagem tuttavaks –  
Henri Võsokovski,
ehitusspetsialist

Olen üles kasvanud ja 
enamjaolt elanud Räpina vallas 
Linte külas. Õppisin Räpina 
Ühisgümnaasiumis ning pärast 
gümnaasiumi lõpetamist asu-
sin õppima Eesti Maaülikooli 
ehitusinseneri erialale.

Gümnaasiumi ja ülikooli 
ajal olen töötanud erinevates 
ehitusfirmades, vahepeal ela-
nud välismaal ning olnud giid 
laevaperes. Töö tegemine ei 
ole minu jaoks võõras, veelvä-
hem ehitusvaldkond, kuna olen 
ehitusega tegelnud juba põhi-
koolist saati. Esmalt sai abis 
käidud erinevatel ehitusobjektidel abitöölisena, alustades ehitusel 
koristuse ja lammutusega ning lõpetades vanade palkmajade 
restaureerimise ja ehitusjuhtimisega Soomes. Gümnaasiumi ja 
ülikooli ajal töötasin joonestajana ning tegelen sellega praegugi. 

Mulle on eeskujuks vanemad. Minu ema on väga töökas ja 
tragi – iga päev on laual oma tehtud lõuna- ja õhtusöök, ükski 
päev ei kordu sama toit. Minu isa on eeskujuks oma geniaalse 
mõtlemise ja töökuse poolest. 

Minu jaoks pole suureks väljakutseks võõras keskkond, uued 
tööülesanded ega rasked elutingimused kuna olen enda lühikese 
karjääri jooksul töötanud väga erinevates kohtades. Olen läbinud 
ajateenistuse, mis andis omakorda juurde juhtimiskogemust ja 
pingetaluvust ka kõige raskemates oludes. 

Iseloomuomadused pole mul kõige lihtsamad - ma pole vaikija 
hingega. Mul on alati oma arvamus, mida julgesti avaldan. Minu 
tugevusteks on ausus, positiivsus ja töötahe. Seetõttu kandidee-
risingi Räpina Vallavalituse ehitusspetsialisti ametikohale. Olen 
harjunud töötama meeskonnana kuna meeskonnatöö vajalikkus 
on mulle treenerite poolt selgeks tehtud juba korvpalli mängi-
des Räpina Spordikoolis. Vabal ajal meeldibki mulle tegeleda 
jõutreeninguga, mängida korvpalli ja jalutada oma taksikoertega.

Selleks, et midagi saavutada ei pea olema geenius ega 
rikas, kuid minu härja visadus ja eesli kannatus võivad olla minu 
eesmärkide saavutamisel suureks abiks. Lapsena ei olnud mul 
palju valikuid kuna elasin külas ning seetõttu veetsime palju 
aega väljas ja otsisime endale ise tegvust. Lemmiktegevuseks 
oli onnide ja peidukohtade ehitamine, seega võib vist öelda, et 
juba väikese lapsena huvitusin ehitustööst. Enda eluteekonna 
põhimõtteks võin öelda seda, kui tahta näha vikerkaart, tuleb 
esmalt üle elada vihm.

RäPINA VALLAVALITSuS OOTAB SPETSIALISTIDE 
TAOTLuSI ELuASEME TOETuSE MääRAMISEKS 
J O O K S VA S  TA O T L u S V O O R u S  A L AT E S  
03. AuGuSTIST 2020 KELL 12.00 KuNI EELARVE 
VABADE VAHENDITE LõPPEMISENI VõI KuNI  
12. AuGuSTINI 2020 KELL 15.00.

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnita-
tud „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“. Räpina 
Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 on kinnitatud „Räpina 
valla spetsialisti eluaseme toetuse määramise kord“.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja 
töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja 
Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse 
ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku 
omavalitsuse piires.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Räpina vallas 
elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa 
piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja 
tulemisele piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse eluruu-
mide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, 
et tagada spetsialistile paremad elamistingimused. Ehitustööd 
– ehitamine ehitusseadustiku § 4 tähenduses (mitte nt mööbli, 
külmkapi soetamine).

Toetuse taotlejaks ehk spetsialistiks on füüsiline isik, kellel 
on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kellel 
on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt 
tõendatav tähtajatu töösuhe. Samuti peab eluruum asuma Räpina 
vallas, millele toetust küsitakse ning olema kolm aastat aruande 
kinnitamise kuupäevast arvates spetsialisti omandis, tema alaline 
ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida antud meetmest üks 
kord. Toetuse minimaalne suurus on 2000 eurot ja maksimaalne 
surus 10 000 eurot ühe projekti kohta. Rahaline omafinantseering 
peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse rahuldamise 
otsuse tegemise päevast ning projekti elluviimiseks on maksi-
maalselt 9 kuud.

Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada digitaalselt 
allkirjastatuna e-posti teel aadressil ingrid.joosep@rapina.
ee alates 03. augustist 2020 kell 12.00.

Tähtpäevast varem või hiljem esitatud taotlused tagas- 
tab Räpina Vallavalitsus läbi vaatamata. Arvestatakse  
e-posti sisest saatmise kellaaega.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1)  vormikohane projekti eelarve;
2)  tööandja kinnitus;
3)  väljavõte töötamise registrist;
4)  kui spetsialist ei ole eluruumi ainuomanik, siis eluruumi 

omaniku või kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek, milles 
nõustutakse toetuse taotlemisega;

5)  kui eluruumi ehitustööde eeldatav maksumus ilma käibe-
maksuta on alla 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt üks 
hinnapakkumine. Kui eeldatav maksumus ilma käibemak-
suta on rohkem kui 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt kaks 
võrreldavat hinnapakkumist eluruumi ehitustööde kohta. 
Hinnapakkumises peavad olema välja toodud materjalide 
maksumus, tööde maksumus. Kui võrreldavate hinnapak-
kumiste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased 
põhjendused ja hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea 
esitama eluruumi ostmise kulu kohta. Hinnapakkumine võiks 
kehtida kuni 3 kuud;

6)  eluruumi ostmise korral notariaalne ostu-müügieelleping;
7)  eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehi-

tusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1 (võib 
esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse 
tegemist).
Räpina Vallavalitsuse ametnik kontrollib kronoloogilise 

järjekorra alusel toetuse taotleja ja taotluse vastavust Räpina 
Vallavolikogu 20.05.2020 määruses nr 11 sätestatud tingimustele.

Taotluste hindamine toimub vastavushindamise raames. Kui 
toetuse taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavateks, koostab 
ametnik vastavatest taotlustest kronoloogilise järjekorra alusel 
taotlejate nimekirja kuni meetme eelarve mahu täitumiseni ja 
esitab selle Räpina Vallavalitsusele toetuse määramiseks. Kui 
vastavaid taotlusi on esitatud rohkem, kui on määratud meetmest 
eelarve maht, esitab ametnik need Räpina Vallavalitsusele taot-
luste rahuldamata jätmise otsuse tegemiseks. Kui toetuse taotleja 
ja/või taotlus ei vasta nõuetele, esitab ametnik need Räpina 
Vallavalitsusele taotluste rahuldamata jätmise otsuse tegemiseks.

Kontaktisik taotluste menetlemisel on arendusspetsialist 
Ingrid Joosep ingrid.joosep@rapina.ee, 514 1373.

Räpina valla spetsialisti eluaseme toetuse määra- 
mise vormid on kättesaadavad valla kodulehel www.rapina.ee/
majandus  

Räpina valla spetsialisti eluaseme toetus

Põlvamaa Omavalitsuste Liit 
kutsub osalema konkursil

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) koostöös maakon-
dade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi „Eesti kaunis 
kodu”, mille patroon on Eesti Vabariigi President. Konkursi 
„Eesti kaunis kodu 2020” käigus autasustatakse iga maakonna 
konkursi kolme võitjat ning eriautasudega üle vabariigi üht parimat 
tervisespordirajatist, tööstusmaastikku ja energiasäästlikku kodu.

Konkursi võitjaid tunnustab Eesti Vabariigi President vas-
tuvõtul, mis toimub tõenäoliselt oktoobrikuus. Kõiki kohalike 
omavalitsuste poolt maakondlikule konkursile esitatuid tunnustab 
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees mastivimpli ja 
EKKÜ tänukirjaga.

Põlva maakonna 2020. aasta kaunimate kodude selgitami-
seks palume igal kohalikul omavalitsusel esitada konkursile 4 
kandidaati (võib olla eramu, maa- või suvekodu, talu/tootmistalu, 
korterelamu, ühiskondlik hoone, tootmiskompleks, küla, park, 
väljak jne).

Lisaks eelnevatele saab esitada ühe kandidaadi eriautasule 
järgmistes kategooriates:
•	 parim tervisespordirajatis (Eesti Olümpiakomitee eriauhind);
•	 parim tööstusmaastik (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja 

Tööandjate Keskliidu eriauhind).
Palume kirjeldada konkursile esitatud objekti väärtusi ja 

võimalusel lisada selle digitaalsed fotod (koos autori nimega) 
erinevatest just sellele kodule iseloomulikematest kohtadest. 
Tervisespordirajatise puhul peaks fotodelt olema muu hulgas 
näha, et seda kasutavad intensiivselt erinevatel aastaaegadel 
nii noored kui vanad.

Konkursile esitamine peab olema kooskõlastatud omaniku/
omanikega. Maakondlik komisjon külastab esitatud kodusid aja-
vahemikus 30.07.–04.08.2020. Omanikke teavitatakse komisjoni 
tulekust eelnevalt.

Kandidaadid maakondlikule konkursile „Eesti kaunis 
kodu 2020” palume esitada lisatud tabelis hiljemalt 27. juuliks 
2020 e-posti aadressil marika.saks@fin.ee.

Soovijatele on antud võimalus ka ise esitada oma kodu kon-
kursile, teatades sellest kohalikule omavalitsusele hiljemalt 29. 
juuniks 2020. Blankett on leitav kodulehelt rapina.ee

POL

Suureneb töötukassa 
tasemeõppetoetus

Alates augustist suureneb Eesti Töötukassa tasemeõppe-
toetus. Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste 
õpinguid kutse- ja kõrghariduses ning maksab paljudel juhtudel 
tasemeõppes osalemise toetust. Toetus suureneb nii nendele, 
kes käivad koolis töö kõrvalt kui ka tööotsijatele. 

Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna 
juhataja Karin Andre: „Töötukassa toetab nende erialade ja ame-
tite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus 
juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on 
välja valitud OSKA uuringute põhjal ja nimekiri erialadest täieneb 
igal aastal. Meil on näide massöörist, kes leidis keskeas, et aeg 
on oma tulevik kindlustada ja õppida eriala mida vajatakse ka 10 
aasta pärast, asudes õppima õe erialale.“

Toetus suureneb nii nendele, kes juba käivad töötukassa 
toel õppimas, kui ka nendele, kes plaanivad õppimist alustada. 
„Need kellel on sissetulekud saavad senise 130 euro asemel 180 
eurot ja sissetulekuta õppijatele maksame augustist 270 eurot,“ 
selgitab Andre. 

Sel aastal on toetatavate erialade valikus üle 100  õppekava 
enam kui 40 koolis, õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui vene 
keeles. Uuena toetatakse tänavu näiteks Tehnikakõrgkoolis 
keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekavale astumist, Tal-
linna Ülikoolis Integreeritud loodusteaduste õppimist ja Viljandi 
Kutseõppekeskuses  sisetööde elektriku õppekavale astujaid.

Toetatavate erialade valikuga saab tutvuda töötukassa lehel, 
kus saab broneerida ka aja karjäärinõustaja juurde. Karjäärinõus-
tamisel saab koos spetsialistiga arutada, mida ja kus võiks õppida 
ning kes saavad toetust taotleda. Kui õpingud mingil põhjusel 
katkevad, siis ei pea toetust tagasi maksma. 

Karin Andre sõnul võiksid eelkõige mõelda õppimisele need 
inimesed, kel viimasest kooliskäimisest on möödas 15 aastat või 
veel rohkem. Loomulikult ka need, kes eriala pole omandanud 
ja põhikooli või gümnaasiumitunnistus on saadud vähemalt viis 
aastat tagasi. 

Kahe aasta jooksul on töötukassalt tasemeõppes osalemise 
toetust saanud umbes 2000 inimest. Enim asuti toetuse toel õp-
pima hooldustöötajaks, sisetööde elektrikuks ning IT-süsteemide 
nooremspetsialistiks.

Eesti majandus on viimastel aastatel muutunud ja muutub 
ka tulevikus. Uute oskuste omandamine ja täiendamine tagavad 
selle, et ühel hetkel ei seisa inimene olukorra ees, kus tal polegi 
eriti tööalaseid valikuid. Töötukassa nõustajad toetavad sobiva 
eriala valikul, seega esimese sammuna tasuks ühendust võtta 
töötukassa lähima bürooga või broneerida karjäärinõustamiseks 
aeg töötukassa kodulehel.

Lisainfo:
Lauri Kool, Eesti Töötukassa kommunikatsiooninõunik
Tel: 5277574, lauri.kool@tootukassa.ee

Räpina Lasteaed  
Vikerkaar 

võtab alates 24. augustist tööle 
  •	logopeedi (1,0 ametikohta); 
  •	eripedagoogi (0,9 ametikohta); 
  •	muusikaõpetaja (0,5 ametikohta); 
  •	liikumisõpetaja (0,6 ametikohta)

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele 
vastav haridus, oled hooliv ja rõõmsameelne.
Kandideerimisdokumente (avaldus, CV, haridust tõendavate 
dokumentide koopiad) esitada 6. juuliks 2020 e-posti teel 
jana.mets@rapina.ee
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Räpina Vallavalitsuse tellimusel viib OÜ Hendrikson ja Ko 
läbi Võhandu jõe arengukoridori uuringut, mis hõlmab jõe Räpina 
vallas olevat osa. Uuringut toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 
vahenditest, taotlejaks Räpina Vallavalitsus.

Uuringu teemaks on Võhandu jõe ja kaldapiirkonna 
jätkusuutlikud arenguvõimalused. Eesmärgiks on anda soovitusi 
jõe ja kallaste kasutamistingimuste määramiseks  koostatavas 
Räpina valla üldplaneeringus.  Uuring on sisendiks ka Võhandu 
jõe ürgoru kaitseala koostatavale kaitsekorralduskavale. Nüüd 
on valminud uuringu vahearuanne, mis on tutvumiseks kättesaa-
dav Räpina valla kodulehel rapina.ee või paberkandjal Räpina 
Vallavalitsus, Kooli tn 1, Räpina linn.

Valmiv uuring peab andma ülevaate mitmest teemast, 
mis on olulised nii vallarahva jaoks üldisemalt kui ka vajalikud 
uues üldplaneeringus sisukaks käsitlemiseks: jõealuse maa 
omandiküsimus, veeliikluse korraldamine, puhkevõimalused 
jõel ja jõe kallastel, paisud ja hüdroenergiatootmine, kaitsealade 
sotsiaal-majanduslik mõju, jõe voolusängi muutused ja kalade 
olukord jões. Uuringule on lisatud tabel peamiste asjassepuu-
tuvate õigusaktide viidetega ning lühikeste selgitustega, mida 
konkreetne seadus lubab või keelab. Ülevaatlikkuse huvides on 
koostatud ka skeem Võhandu jõele ja selle kummalegi kaldale 
jäävate oluliste objektidega nagu sillad, veeskamiskohad, RMK 
lõkkekohad, paisud, vaatamisväärsused, perspektiivsed jõest 
ülepääsu asukohad jms. 

Uuringu koostamiseks töötati läbi olemasolevad materjalid, 
koondati infot välitöödel ja suheldi asjakohaste ametkondade ja 
huvigruppidega. Uuringu koostamise ajal riigis valitsenud eri-
olukorrast tulenevalt asendati esmalt plaanitud arenguseminar 
virtuaalsete töökoosolekutega. Koosolekutel osalejateks olid 
need, kelle tegevus on jõega tihedalt seotud: maratoni- ning 
veematkakorraldajad, puhkemajandusettevõtjad, külaseltside 
ja kogukonna esindajad, piirkonna maaomanikud, hüdroener-
giajaamade omanikud. Nii õnnestus ikkagi esitada küsimused 
ja kuulata ära asjasse puutuvate  mõtted ja soovitused uuringu 
ning piirkonna edasise arengu kohta. Võhandu jõe kasutuse 
ideid paluti kõikidelt huvilistelt veebipõhise kaardirakenduse 
https://hendrikson.ee/maps/Võhandu-arengukoridor/ kaudu. 
Koondatud info sünteesimise tulemusel töötatigi välja soovitused 
ja kasutustingimused. 

Uuringu koostasid Hendrikson&Ko eksperdid Liina Härm, 
Kaile Eschbaum, Pille Metspalu ja Jaanus Padrik. Uuringu läbi-
viimisel osalesid aktiivselt Räpina Vallavalitsusest abivallavanem 
Riho Luht ning planeeringute ja maakorralduse spetsialist Miia 
Kasearu. Räpina Vallavalitsuse partnerid uuringu läbiviimisel 
MTÜ Võhanduveere; MTÜ Leevakk; MTÜ Spordiühing Ekstreem-
park. Lõpparuande koostamise tähtaeg on 1. oktoober 2020, 
seega täiendatakse praegust dokumenti sügise hakul veel suvel 
kogunenud olulise infoga.

Lisainfo:
Miia Kasearu, maakorralduse spetsialist
tel: 799 9510; 506 3276; miia.kasearu@rapina.ee

Valmis Võhandu jõe arengukoridori uuringu vahearuanne

Postiteenus peab käima ajaga 
kaasas ja seega toob suve 

algus kaasa mõned muudatused 
postiteenuste osutamises 

Alates 31. maist muutub kirja saatmise hind ja see tä-
hendab, et kirja saates tuleb ümbrikule kleepida varasemast 
suurema summa eest marke. Oluline uuendus on aga see, et 
eesti-siseste kirjade saatmiseks tekib kaks erinevat teenust: 
kiri ja ekspresskiri.

Kiri, mille saatmise hind on 90 senti, viiakse kohale üleand-
misele järgneval kolmandal tööpäeval. Seega, kui kirja kohale-
jõudmise täpne päev pole oluline (näiteks meeleolupostkaardi 
saatmisel) või seda saab pikemalt ette plaaneerida (näiteks 
sünnipäevatervituste teelepanekul), saab kasutada soodsamat 
teenust.

Ekspresskiri toimetatakse kohale üleandmisele järgneval töö-
päeval. Ekspresskirja saatmiseks on eriline oranž ümbrik, millel on 
tähistus „Ekspresskiri” ja see maksab 1,50 eurot.  Ekspresskirja 
ümbrikule ei ole vaja enam marki peale kleepida, sest mark on 
juba ümbriku hinna sees.

Kirja postitades tuleb jälgida ka kirjakasti tühjendamise aega, 
sest kiri on üle antud alles siis, kui toimub kirjakasti tühjendamine. 
Seega, kui kiri pannakse kirjakasti näiteks õhtul pärast kirjakasti 
tühjendamist, siis läheb kiri teele järgmise tühjendamise ajal. 
Kirjakastide tühjendamise ajad on märgitud kirjakastidele, samuti 
on need leitavad kirjakastide registrist Omniva kodulehel.

Välismaale kirja saatmisel ei pea enam mõtlema, kui palju 
konkreetsesse riiki kirja saatmine maksab. Kõikidesse riikidesse 
saatmiseks kehtib alates 31. maist ülemaailmselt hind 1,90 eurot, 
mis muudab selle teenuse kasutamise lihtsamaks.

Senised margid kehtivad edasi, kuid neile tuleb lisada täien-
davas vääringus marke, et markide maksumus vastaks kirja saat-
mise uuele hinnale. Uued postmargid ning lisamargid vääringus 
5 või 25 senti, mida saab kleepida vana hinnaga postmarkidele 
juurde, on müügil postkontorites ja postipunktides. Samuti saab 
neid mugavalt ja kontaktivabalt tellida ka Omniva e-poest ja kaup 
tuuakse otse kodusesse postkasti.

Margid-ümbrikud kirjakandja käest
Lisaks pakub Eesti Post kõigile maapiirkondade elanikele ka 

võimalust kasutada postiteenust kodus või töö juures. Selleks 
saab veebikeskkonna omniva.ee/kirjakandja vahendusel või 
telefoni teel kutsuda enda juurde kirjakandja, kes pakub kõiki 
postkontori teenuseid.

Veebilehe kaudu saab märkida, milliseid postkontori teenu-
seid soovite oma koduuksel täpselt kasutada. Kirjakandja saab 
müüa marke, tuua kohale pakke või panna teie eest kirjad teele. 
Samuti saab kirjakandja vahendusel tasuda oma arveid või võtta 
vastu pakke. Kui inimene asub postkontorile lähemal kui 5 kilo-
meetrit, siis on teenustel täiendav tasu.

Eriolukord on Eestis küll lõppenud, kuid ettevaatust tuleb 
jätkuvalt säilitada. Praeguses olukorras kasutavad kirjakandjad 
kindaid ning desovahendeid ning teenust osutatakse võimalusel 
vabas õhus, vajadusel ka kortermaja koridoris. Kliendi eluruumi-
desse kirjakandja ei sisene. Teenuse osutamisel hoiab kirjakandja 
2 meetrist vahemaad, asetades üleantavad kaubad või saadetised 
sobivale pinnale ja eemaldudes vastavasse kaugusesse.

Lisainfo:
omniva.ee

Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati Räpina valla noorte su-
vehooaeg koos aardejahi seikluse ning Räpina Noortekeskuse 
värskete ruumide tutvustamisega. Räpina noorsootöötaja Kristel 
Zovo on väga õnnelik, et saab nüüdsest teha silmast silma tut-
vust Räpina noortega, olles varem nendega suhelnud peamiselt 
virtuaalkanalite vahendusel. „Suur rõõm oli näha särasilmseid 
inimesi ümberringi uudistamas ja tutvumas uute noortekeskuse 
ruumidega,“ ütles Kristel, „Kõik pidasid kinni 2+2 reeglist ning 
tundsid suurt rõõmu aardejahist ja elevust uute ruumide üle.“

Noortele suunatud aardejaht toimus ühtaegu nii Mehikoor-
mas, Räpinas kui Verioral. Aardejahi jooksul tuli lahendada 
mõistatusi, mis seotud kodukoha eripäradega, käia põnevates 
paikades ning teha kohast foto või suisa endel, et see pärast 
tõendusmaterjalina raja läbimisest noorsootöötajale ette näida-
ta. Räpinas võttis aardejahist osa 20 huvilist, Mehikoormas 11 
ning Verioral lausa 33. Veriora noorsootöötaja Mirjam Ojasaare 
sõnul läbiti rada Verioral nii jalgsi, rataste, tõukerataste kui isegi 
autoga. „Elevust jätkus terveks päevaks,“ ütles ta. Kõik aardejahil 
osalenud said endale valida auhinna ning meeleheaks kommi.

Suvi pakub kindlasti nii mõndagi põnevat. Veel on Piiriveere 
piirkonna (endine Räpina vald) noortel võimalus registreeruda 
õpilasmalevasse, Räpina Spordikool kutsub veespordihuvilisi 
osalema purjeringi tegevustes, üle valla tegutseb Kagu Vibuklu-
bi oma noortele suunatud vibu- ja ammutreeningutega, vahvaid 
tegevusi pakuvad igapäevaselt Veriora Noortekeskus, Räpina 
Noortekeskus ning põnevat toimub kindlasti ka Mehikoormas.

Selleks, et olla kursis kõige lahedamate ürituste ja põnevai-
mate ettevõtmistega, hoia silm peal Räpina valla noorteveebil 

Räpina valla noorte suvehooaeg on avatud

Põlvamaa õpetajatele toimus 
inspiratsioonikoolitus

3. juunil toimus Põlvamaa õpetajatele Zoom keskkonnas 
veebikoolitus “Kas ja kuidas sügisel edasi?” Koolitusel keskenduti 
kahele mõttealgatusele: 1) Kuidas õpetajatena sügisel edasi ehk 
enesemotiveerimise kunst? 2) Kuidas kollektiivina sügisel edasi 
ehk koostöötamise uued väljakutsed (ja võimalused)?

Kogu maailma vallutanud eriolukord sundis kolima töötamise, 
õppimise kui ka õpetamise virtuaalsesse maailma. See kõik tuli 
kõikidele osapooltele ootamatult ning kõik vajas kohanemist.

Koolituse mõttealgatuste toetamiseks andis koolitaja kiire 
ülevaate positiivse psühholoogia ja enesemotiveerimise põ-
hinippidest ja tugevate meeskondade loomise väljakutsetest, 
mõtiskleti kaugtöö valude ja võlude üle; arutleti, mida õpiti, mida 
uude õppeaastasse kaasa võtta ja mida kindlasti tulevikus välti-
da. Koolitaja jagas osalejatele viis sammu kuidas luua tugevaid 
meeskondi/kollektiive.

Koolituse viis läbi Kaido Pajumaa (Sisekosmos Treeningud 
OÜ). Kaido on tuntud kui meeskonna koolitaja, kes on võtnud 
eesmärgiks aidata inimestel oma tööst rohkem rõõmu tunda ja 
juhtidel kujundada sellist sisekultuuriga tiime, kuhu inimesed 
soovivad igal hommikul tööle tulla ja endast seal parima anda.

Koolituse läbiviimiseks kasutati Zoom keskkonda. Koolitus 
toimus koostöös Võrumaa Arenduskeskusega. Koolitusel osales 
õpetajaid kaheteistkümnest Põlvamaa üldhariduskoolist.

Koolitust rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu 
Fondi meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlik-
kuse edendamiseks” projektist „Põlvamaa PATEE programm 
2020–2023”.

Lisateave:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207, E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee

RÄPINA KULTUURKAPITAL TEATAB
SA Räpina Kultuurkapital 2020. a maikuu taotlusvooru esitati tähtaegselt neli projekti kogusummas 
1780 eurot. SA Räpina Kultuurkapital eraldised nõukogu 08.06.2020 otsusel olid järgmised:

Taotleja Projekt Toetuse summa 
eurodes

MTÜ Linte Tegusad Juubelihõnguline kogukonnafestival „Kõik koos, pidu hoos“ 
Lintes 600

MTÜ Naha Küla Selts Heino Tolstingu XIII mälestusvõistlused võrkpallis 230

Räpina Muuseumisõprade 
Seltsing

Loominguline stipendium Anton Koganile festivali  
„Räpina Jazz 2020“ korraldamiseks 300

Ülle Galka Naisrahvatantsurühma Rappinvöö osalemine Tšetšerskis ja 
Kulikovkas toimuvatel Põlvamaa päevadel 650

KOKKU 1780

SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise tähtajad 2020. aastal on 9. oktoober.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on leitavad SA Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.
Lisainfo telefonil 524 9190 või e-posti teel kultuurkapital@rapina.ee.

Anu-Cristine Tokko,
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige

Räpina noortekeskuses paberlennukeid meisterdamas. 
Foto: Kristel Zovo

aadressil noored.rapina.ee ning jälgi noortekeskuste Facebooki 
lehekülgi, kus jookseb päevakohaseim info.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist



meile igaühele kogu koolipere poolt koostatud eksamiraamatu. 
Tänasime lilledega õpetajaid. 

Lisettele meeldiski kõige rohkem see, et me kõik saime koos 
olla väga õnnelikud, sest keegi ju ei lootnud, et sel aastal tutipäev 
üldse toimub. Marilile meeldis kõige rohkem autorongis signaalide 
saatel sõitmine – see oli midagi erilist, mida varem pole kunagi 
olnud. Sirelin: „Lahe oli see, et meile oli salvestatud laul, sest koori 
ju kohale ei saanud tulla.“ Suur aitäh õpetajatele, vanematele ja 
8. klassile, kes meile nii vahva päeva korraldasid!

Viluste PK 9.kl
 

Viluste tutipidu distantsilt.jpg “Esimene klassijuhataja annab 
õpilastele dokumendi distantsilt.”

Viluste tutipidu.jpg “Viimane koolikell raamatukogu juures.”
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Meil, Viluste kooli lõpetajatel, oli sel kevadel eriline 
tutipäev, mis toimus autorongina. Vahepeatustes pidasime 
aardejahti, ka jagati meile elutarkusi ja häid soove kaasa. 
Koolimaja juures lõppes tore päev.

Meie tutipäev ehk viimase koolikella päev toimus 27. mail 
2020. aastal. Et oli parajasti riigi koroonakriisist väljumise aeg, 
siis ei toimunud see päev traditsiooniliselt, vaid eripäraselt - auto-
rongina. Päeva korraldas 8. klass koos klassijuhataja õp Hiiega. 

Kogunesime Veriora endise vallamaja parklasse, kust sai 
alguse meie teekond. Uhke tunne oli vaadata meie vanemate 
värviliste õhupallidega ehitud autosid, millega saabusime. Meie 
auks! Sirelin: „Mulle meeldis, et me sõitsime autodega tutipäevale 
kohale. Tavaliselt on tulnud igaüks hommikul kooli ja siis toimub 
tutipidu, aga meie saime sinna koos kohale sõita.“ Õp Helle, meie 
esimene õpetaja, kõneles meie kooliaja algusest ja kinkis kõigile 
luuletused ja joonistused. Edasi kulges teekond signaalide saatel 
Veriora järve randa, kus olid ees ootamas juba Karl-Kristjan ja 
Hendrik, kellelt saime aardejahi ülesande. Meie klassi kaks Ke-
vinit hindasid selle kõige huvitavamaks ja ütlesid, et nii põnev oli 
otsida aaret, mis oli märgistatud paberil ja liikuda tuli käskluste 
järgi. Aare leitud, läks edasisõiduks. Viluste bussijaamas ootasid 
juba Roden ja Ragnar, kes andsid meile häid soove ja elutarkusi 
teele kaasa. Nüüd kulges sõit signaalide saatel kooli poole, kus 
tegime kõigepealt autodega auringi ümber maja. Kooliõues pidas 
kõne klassijuhataja õp Mare, kes muuhulgas andis meile koroo-
naviiruse mudeli, mille pidime peitma sahtlipõhja, meenutamaks 
meie erilist tutipäeva. Kõnega esines ka meie klassi Lisette. Madli, 
Maarit ja Kevin lugesid lõbusaid luuletusi ning direktor kinkis 

Viimase koolikella päev autorongi signaalide saatel

Viimane koolikell raamatukogu juures.

Tutipäev toimus autorongina.                                                                                                                          Fotod: Einar Raudkepp

Ainult üks küsimus 
koolilõpetajale

Sinu põhikooliaeg on möödunud ühes ja samas koolis –  
kodulähedases Viluste Põhikoolis, kust nüüd tuleb lahkuda. Mis 
on teinud Viluste koolist sinu enda kooli? 

Kevin Alvela: Viluste kool jääb mulle meelde oma huvitavate 
üritustega, mis toimusid ja toimuvad ka edasi. Väga huvitavad olid 
matkad klassiga, spordipäevad, informatiivsed võistlused aulas 
ning väljaspool kooli. Toredad olid külalised, kes tekitasid meis 
huvi millegi uue vastu. Huvitavaks muutsid koolielu ka õpilased 
ise, sest iga-aastased jõulupeod olid korraldatud nii õpilaste kui 
ka õpetajate poolt. Mulle tundus, et see sidus kooliperet ning 
aitas arendada koostööd. 

Marili Piirisild: Viluste kooli on teinud minu enda kooliks meie 
väike, armas koolipere. Ilma õpilasteta ei saaks kool töötada. Meie 
kool on väike ja tänu sellele loeb peaaegu iga õpilase arvamus. 
Kool arvestab kõigi õpilastega ja laseb tegelda huviringidega, mis 
meie jaoks täpselt õiged. Meie koolis on väga toredad õpetajad 
- seega neid ma jään kindlasti igatsema. 

Lisette Oru: Viluste kool on minu esimene kool. See kool 
tuletab mulle meelde häid mälestusi. Ma õppisin siin lugema 
ja kirjutama. Ma olen saanud siin targemaks. Kõik need ühised 
ettevõtmised ja kooliperega koos igal esmaspäeval uudiste 
arutamine ja õpilaste tänamine – see kõik on minu kool. See 
kool mõistab mind kõige paremini. Viluste kool on muutnud mind 
paremaks inimeseks. See kool jääb mulle igaveseks meelde ja 
on minu südames. Ma lahkun siit rõõmustades. Miks? Sest ma 
tean, et kunagi ma tulen siia kooli veel tagasi seda külastama. 
Ja ma ootan seda hetke väga!  

Kevin Parisalu: Eelkõige kodulähedus ja see, et õpetajad 
ka kõik tuttavad.

Küsis õpetaja 

Aasa Liiv

Sel teistsugusel kevadel tuli Viluste koolis ka traditsiooniline 
rekordite päev teisiti.  Nimelt toimus rekordite päev kolmel päeval. 
3. juunil pani end proovile 4.–5. klass, 4. juunil võistlesid 1.–3. 
klass ja 5. juunil 6–9.klass. 

Meie ülesandeks oli kooli rekordite päeval abis olla kohtuni-
kena. Päeva alustuseks  tegime soojendusharjutusi. Eelnevalt 
tegime ettevalmistusi ja leppisime kokku milliseid soojendusharju-
tusi teeme, jaotasime ülesanded omavahel,  kes millise ala juurde 
kohtunikuks läheb. Viisime spordivahendid kohtadele. Mõõtsime 
tulemusi, panime aegu kirja, andsime starte ja jäädvustasime 
päeva parimad hetked pildile. Rekordite päeva hommikul saime 
kaamera. Kuna neljapäeval oli ilm halb, siis pidime kaugushüppe 
raja ära kuivatama.  

On kolmapäeva hommik Lammasmäel. 

Rivo Vegner 4. kl: Kodus tegelesin kogu aeg spordiga, sõitsin 
jalgrattaga, tegin kõiki kehalisi harjutusi, mis koduõppel anti ja 
vaata, muskel peab tugev olema, ronisin puude otsas. 2. koht 
palliviskes juba käes!  Mulle sobivad jooksualad ja pallivisked. 

Ken-Marten Ilus 5. kl: Mina kodus eriti ei harjutanud. Tean 
lihtsalt, mida peab tegema ja olen kiire.

Kahjuks  ei tulnud sel aastal ühtegi kooli rekordit. Eks pikale 
veninud õppimise aeg arvuti taga mõjutas ka kehalisi võimeid. 
Nagu öeldakse, et sporti on võimatu ennustada. Hästi jäid meelde 
väga heade tulemustega jooksualadel 1. klassi tüdrukud Reti 
Arumets ja Annemarie Sau. Samuti viskasid 1. kl tüdrukud ka 
väga hästi palli. Märkimist väärib Romet Nugis  oma tulemustega 
3. klassist.  Üllatas  klassivend  Taavi Vegner, kes jooksis 1000 
m jooksus välja 2. koha. Taavi on ka väga hea kuulitõukes, kuid 
sel aastal ta kooli rekordit ei parandanud. 

Meie  suhe  spordiga on väga hea, meile meeldib seda teha. 
Eks  oleme  ka ise natukene vormist väljas, aga sügiseks proovime  
ennast uuesti vormi ajada.

Spordipäev meeldis kõigile, sai palju nalja, seltskond oli hea, 
õpetajad suhtusid meisse hästi ja toetavalt. Uued kogemused 
tulid ja järgmine kord saame ja teemegi paremini. 

Karl-Kristjan Ilus
Taavi Vegner

8. klass

Fotod: Helle Mendrik

Põnev ja sportlik  
viimane koolipäev Vilustes

Kooli spordikalendrisse kevadeks planeeritud orienteerumis-
päev leidis endale koha alles õppeaasta viimasel koolipäeval. 
Üle 60 õpilase sai proovida taas kaardi abil uurida koolimaja 
lähiümbrust ning otsida rajameistri peidetud kontrollpunkte. 

Pikem rada (3,3km ja 13 kontrollpunkti) viis orienteerujad isegi 
Veriora järve äärsesse parkmetsa. Konkurentsitult parima ajaga 
(23.12) saabus metsast just hommikul kooli parimaks sportlaseks 
kuulutatud Karl-Kristjan Ilus. Tulemused ei tule juhuslikult. 
Karl-Kristjan on ka usinaim treenija! Vanemate tüdrukute pari-
maks sportlaseks kuulutatud tublil orienteerujal, Sirelin Ilvesel 
ebaõnnestus raja algus, mis võimaldas veidi hiljem startinud 
Marili Piirisillal vahe kinni joosta. Edasi juba „kahe peaga“ vigu 
ei tehtud. Võit kuuluski Marilile. Teiste vanuseklasside parimad: 
Aleksander Maask, Rianne Lääniste, Rivo Vegner, Eva-Lotta 
Sau, Olimar Jaroslavski, Annemarie Sau. Nii mõnelgi kiirel 
jooksjal jõudsid „jalad peast ette“, aga kogemuse võrra rikkamaks 
said kõik osalejad. Suvel on huvilistel võimalus ennast täiendada 
iganädalaselt orienteerumispäevakutel.

 Einar Raudkepp

„“ ja „“

Kooli parimad sportlased.

Kiireim orienteeruja Karl-Kristjan Ilus.  Fotod: Einar Raudkepp

 Rekordite päev Vilustes

Spordipäev meeldis kõigile vaatamata sellele, et tänavu kooli  
rekordeid ei parandatud.                       Foto: Karl-Kristjan Ilus
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See kevad on teistsugune
Kedagi pole, kõikjal on tühjus

Sa kuuled lindude häält, aga mitte inimeste
Taimed kasvavad ja õitsevad

Loodus ärkab ülesse
Päike tõuseb ja loojub

Sa tahad minna välja ja nautida kevadet
Sa tahad kuulda teiste inimeste naeru

Vaikus on võtnud võimu.    

SEE KEVAd TULI TEISITI
Meie elu on sellel aastal muutunud. Me lootsime kõik, et aasta 

2020 toob õnne, rõõmu, edu ja häid mälestusi. Kui me saatsime 
ära vana aasta ja tervitasime uut suure rõõmuga, ei teadnud me, 
et kõik meie soovid pööratakse ümber. Noored, kes on oodanud 
terve elu oma lõpupidu, jäävadki seda ootama. Kõik need inime-
sed, kellel jäid ära tähtsad päevad  – sünnipäevad, aastapäevad, 
pulmad, neilt võeti ära uued mälestused ja hetked lähedastega. 
Meilt võeti see võimalus. See kõik, mis praegu maailmas toimub, 
äratab inimesi. Me ei teadnud, et 13. märts võib olla meie viimane 
koolipäev. Viimane päev selles koolis, kus me oleme õppinud 
üheksa toredat aastat. Me ei osanud väärtustada seda kõike, 
mis võib kaduda hetkega. Me arvasime… me eeldasime, et see 
kõik ei kesta kaua, ja juba varsti me saame naasta meie tavaellu 
tagasi. Need hetked, kus me oleme õnnelikud ja veedame aega 
inimestega, kes toovad meie ellu rõõmu, need ei püsi igavesti. 
Ainult meie südames. Me igatseme neid hetki ja kahetseme 
paljusid asju, mis meil jäid tegemata. Me peame selle kõigega 
leppima. See on elu. See kõik ei kesta igavesti, aga me saame 
selle kõigega hakkama. Me peame keskenduma asjadele, mis 
teevad meid rõõmsaks ja mille nimel tasub pingutada. See kõik 
raputas meid sisemiselt kuid me peame liikuma edasi. Elu on 
ootamatu ja me peame sellega harjuma. 

meie teel on auk
elu on ootamatu
kõik muutub järsku

päike on tõusnud
kevade hõng on põues
meie hing särab

Lisette Oru
Viluste põhikool, 9.kl

LOOTUS
liblikas ilmus
laskus paiselehele
kaunis kollane

märkasin ma teda
tulebki kuldne suvi
olin õnnelik

äkki kadus ta
järgmisel aastal näeme
kena liblikas

Marili Piirisild, 
Viluste PK, 9. kl

ÄPP, SNÄP, TÄPP ja TÄPP
Play poes tekkis üks Snäp,
tõmbamiseks vajutan täpp- täpp.
Nokia viirusi mulle ei näita,
turvaline see paistab täitsa.

Avasin ma hiljem äpi,
stiiliks valisin seal räpi.
Villingu räpp täiega risu,
ei see mind enda poole kisu!

Juutuuberite elu päris draama,
aga selleta jälgijaid raske saada.
Igaühel neist ka oma blogi,
kuid ükski neist ei mulle sobi.

Internetis lemmik mul on sõjamäng,
mille pelamiseks  tehtud oma gäng.
Ei seda kaua aga nautida saa,
pean e-õpet tegema ma. 

Kevin Alvela, 9.kl

Koroonaviirusest tingitud eriolukord pani proovile paljud 
koolid. Samas andis see ka suurepärase võimaluse katseta-
da ja kogeda uusi asju nii õpetajatel kui ka õpilastel. Räpina 
Ühisgümnaasiumis testiti piirkondlikku kultuuri ning ajalugu ja 
Peipsi järve loodust tutvustavaid õppematerjale.

Eesti-Vene koostööprogrammi projekt „CuNaHe: Formaalsete 
ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugev-
damine Peipsi järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise 
ja edendamise toetamiseks“ sai alguse 2019 a. märtsikuus ning 
tänaseks on selle käigus Eesti ja Vene spetsialistide koostöös 
välja töötanud mitmeid  õppematerjale ja metoodilisi juhendeid. 
Koroonaviirusest tingitud koolide distantsõppe periood osutus 
suurepäraseks võimaluseks ja väljakutseks loodud õppematerjale 
testida. 

uute õpimaterjalide loomine
Mitmed sotsiaaluuringud näitavad, et keskkonnaharidus on 

tulemuslik siis, kui see on seotud piirkondlike teemadega. See 
tähendab, et õpetajad, õpilased ja muud huvilised peavad olema 
otseses kontaktis uuritava nähtuse või objektiga, mis omakorda 
loob äratundmise, arendab praktilisi oskuseid ja loob emotsio-
naalse seose loodusega.

Töötades välja piirkondlikke õppematerjale, suureneb koge-
muspõhise õppe võimalus piirkonna koolides. Selleks, et keskkon-
naharidus muuta atraktiivseks nii noortele  kui ka juhendajatele, 
on vaja  pakkuda neile uusi võimalusi, meetodeid ning vahendeid. 
Ühe näitena võib tuua 2019. aastal Eesti-Vene piiriülese koos-
tööprojekti CuNaHe raames valminud Peipsi järve lõimitud õppe 
materjalid, mis on  leitavad: https://yg.rapina.ee/wp-content/up-
loads/2019/10/Korrigeeritud-Peipsi_loiminguprojektid_koond-1.
pdf.  Metoodilised õppematerjalid loodi Räpina Ühisgümnaasiumi 
juhtimisel ning on seotud järve looduse ja piirkonna keele ning 
ajaloo käsitlemisega ainetundides. 

Nii nagu muutub meid ümbritsev keskkond, peame ka me 
ise end kohandama uute tingimuste võimaluste ja väljakutse-
tega. Seda ka koolitundides. Luues aga uusi õppematerjale ei 
saa jääda vanadesse raamidesse. Põlvkonnale, keda praegu 
koolides õpetatakse tuleb läheneda hoopis teisiti kui näiteks 20 
aastat varem. Muutuva maailmaga peavad kaasa käima ka uued 
õppematerjalid.

Selles tulenevalt sisaldavad Peipsi järve lõimitud õppe mater-
jalid nii vaatlust, uurimust, isetegemist, mille puhul on ühendatud 
veebipõhised tööriistad, simulatsioonid ja kodukohakohapõhine 
õuesõpe.

Testimaks Peipsi järve looduse ja kultuuriloo õppematerjale, 
viis Räpina Ühisgümnaasium maikuus läbi Peipsi järve projektinä-
dala. Põhinedes osalt loodud metoodilistele õppematerjalidele 3. 
klassi õpetaja Hele Aia katsetas nädala jooksul läbi väga erinevaid 
õppeülesandeid, mis kõik aitasid kaasa oma kodukoha looduse 
ja kultuuripärandi tundmisele. 

Piirkondlike metoodilised õppematerjalide testimine
Distantsõppel toimunud projektinädalal seoti 3. klassile suu-

natud õppeprogramm erinevate virtuaalsete, käeliste, tubaste 
kui ka õues toimuvate tegevustega. Väga oluliseks, mida edasi 
anda tänastele õppijatele, on ettevõtlikkus, mis koondab endasse 
suhtlusoskuse, probleemide lahendamise ja loovuse. Sellest 
tulenevalt olid ka õpiülesanded kavandatud oskuskeskselt. 

Mai teisel poolel toimunud projektinädal tutvustati Peipsimaa 
elurikkust ning kultuuri. Nädal algas konnapäevaga, mis sisaldas 
lisaks erinevate ülesannete lahendamisele ka konna voltimist 
paberist ja õhtust „Kurg ja konn” karaoke-laulmist pere keskel. 
Õpilaste tagasiside tegevusele oli ülimalt positiivne. Loomingu-
line eneseväljendus oli seotud teistessegi päevadesse. Lastele 
põnevaks ja väljakutset pakkuvaks oli erinevate tekkemuistendite 
uurimine ning ka ise ühe Peipsi teemalise muistendi kirjutamine. 
Lugude väljamõtlemine ning nende illustreerimine avas laste 
fantaasiamaailma. Kõige enam tekkis uusi lugusid järve tekkest 
kuid saadi ka teada, kuidas näiteks siig ja haug järve elama said 
või kuidas Salosaar tekkis. 

Põnevaks osutusid ka erievad käelised praktilised ülesanded, 
mille omavahelise jagamise tegi lihtsaks veebipõhised õpiplat-
vormid ning online lahendused. Palju elevust pakkus kalapäev, 
kuhu lisaks järveelustiku tundmaõppimisele mahtus sisse kirjalik 
harjutus kalatoiduretsepti näol. Õpiülesanne pakkus lõbusat ja 
kasulikku ajaviidet nii lastele, kui ka meeskonnatööd õpetajatele 
eelkõige erinevate õppeainete lõiminguna (lõiming matemaati-
kaga- mahu-ja massiühikud, eesti keel-lühendid, inimeseõpetus- 
tervislik toit ja taldrikureegel). 

Peipsi järve lõimitud õppe materjalide üheks osaks on ka 
Eesti-Vene koostööprogrammi projekti GreenMind raames 
väljatöötatud Peipsi randade elurikkust tutvustav veebiviktoriin, 
mis oli suurepäraseks võimaluseks motiveerida õpilasi tegelema 
õppetööga läbi digimeediumi võimaluse.  

Lisaks Peipsi projektinädalale viiakse projekti partnerkoolides 
Räpinas ja Petseris läbi õpilastööde konkurss. Projekti koordinaa-
tori Irmen Nagelmaa sõnul tegelevad Räpina Ühisgümnaasiumi 
algklassid Peipsi järve loodusliku mitmekesisusega ja võistlustöö-
dena valmivad joonistused kalade elukeskkonnast, Peipsi järvega 
seotud muistendid ja koomiksid. Põhikooli õpilaste teemaks on 
„Peipsi järve ilu ja valu“, kus võistlustöödena esitatakse fotod 
järve kaunist loodusest ning murekohtadest. Gümnaasiumi õpi-
lased koguvad meenutusi ja  fotosid ja teevad intervjuusid teemal 
„Peipsi järve lood“.  Kunsti ja fotograafiatöid hindab Eesti-Vene 
ühisžürii ning töid saab loodetavasti näha lisaks Internetile ka 

Räpina kooliõpilased uurisid  
Peipsimaa kultuuri- ja looduspärandit

erinevate avalike ürituste raames. Loodetavasti on sügisel või-
malik läbi viia Räpina-Petseri õpilaste laager, mida nüüd suvel 
pole võimalik teha.

CuNaHe Projekt kestab 2019. aasta märtsist 2021. aasta 
veebruarini ning seda  rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö 
programm suuruses 148 286 eurot ja kaasrahastab KIK. Projekti 
juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina 
Ühisgümnaasium, Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi 
Järve Projekt, Pihkva Petseri 3. Keskkool. Eesti-Vene piiriülese 
koostööprogrammi 2014–2020 eesmärgiks on edendada Eesti 
Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalma-
jandusliku arengu edendamiseks piiriülestel aladel.

Margt Säre, 
CuNaHe projektijuht

Peipsi Koostöö Keskus
www.ctc.ee

Marteni ema pildistas konna voltimise tööprotsessi ja nad 
nimetasid valminud konna oma tiigi valvuriks.

Viluste kooliõpilaste kevadised märkamised.

Kevin Alvela

 Marleen illustreeris ärakirjaharjutuse tuntud lastelaulule 
“Kurg ja Konn” koomiksiga.
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Taaskord on suvi ukse ees ja jälle on lõppemas õppeaasta 
Õnneseene lasteaias. Järjekordne lend väikseid seenenööpe 
on suureks sirgunud ja jätnud  lasteaiaga hüvasti. Sellel aastal 
oli meil lõpetajaid üksteist. Kuidagi kiiresti on need aastad len-
nanud. Neist lastest on tänaseks saanud koolieelikud, kellel on 
tahet kooli minna.

Sirelilõhnalises saalis istusid ootusärevuses peokülalised ja 
lapsevanemad. Muusika saatel sisenesid piduriideis särasilmsed 
tulevased koolilapsed. Viimane ühine pidu koos nendega võis 
alata. Kõigepealt esinesid lapsed võrukeelsete luuletustega, lau-
lude ja väikese näidendiga. Lapsed olid tublid ja said oma esine-
mistega suurepäraselt hakkama. Seejärel andis lasteaia direktor 
lastele kätte lasteaia lõputunnistused. Koos lõputunnistustega 
said lapsed lasteaialt kingituse ja lillekimbu. Räpina Vallavalitsuse 
poolt oli Õnneseene lapsi tervitama ja kooli saatma tulnud valla-
vanem Enel Liin ning haridus ja -noorsoospetsialist Anu-Cristine 
Tokko. Lõpetajad said kaasa lillekimbu ja head soovid. Tänusõnad 
ja lillekimbud direktorilt ning lapsevanematelt õpetajatele ja 
õpetaja abidele tubli töö eest laste kooliks ettevalmistamisel. 
 Täname kõiki lapsevanemaid meeldiva koostöö eest lasteaia-
aastate jooksul. Olite alati nõu ja jõuga toeks. Lasteaia tänukirjad 
said Kendra Melissa vanemad, Bert Jakobi ema ja Vahuri va-
nemad laste heaolule kaasaaitamise eest. Soovime lõpetajate  
vanematele mõistmist, vastupidavust ning kooliteel lapsele toeks 
ja abiks olemist.

Olge suvel hästi palju õues, mängige, supelge, veetke aega 
oma perega. Koguge energiat ja ilusaid hetki, et siis rõõmsalt 
sügisel kooliteed astuda. Kaunist suve kõigile!

Reet Aasma
Veriora Lasteaia Õnneseen direktor

Lõpupidu Veriora Lasteaias Õnneseen

Lasteaia lõpupidu.                                                                                                                                                         Foto: Pilar Salf

Lasteaialõpetajad 2020 aastal:
Mirelle Ilus   Vahur Vegner  Bert Jakob Lapp   Keron Mjagkov
Kendra Melissa Salf  Deivid Parisalu   Marek Mikko   Edward Trävis Nugis
Aron Ain Lode  Ivar Lõoke   Raigo Mikko

Sügisel 2019 alustasin tööd uues ametis – minust sai Räpina 
Lasteaed Vikerkaar õppejuht. Seljataga oli seitse aastat kogemust 
lasteaiaõpetajana. Siiski tuli uues ametis sisse elada ja püüda 
oma vastseid ülesandeid täpsemalt tajuda. Tööle asudes lähtusin 
seisukohast, et kui inimesed suudavad suhelda ja tegutseda ühtse 
meeskonnana, sünnib hea tulemus.

Lõppeva õppeaasta teemaks oli „Sipsik õpib hea meelega 
ja kõigi meeltega“. Et õpetajad endid meelte teemal kindlamalt 
tunneksid, toimus KIKi rahastusel koolitus „Inimese meeled ja 
kuidas neid lastega uurida“. See andis kohe sügisel õpetajatele 
vajaliku eelhäälestuse õppeaasta tegevusteks.

Septembris korraldasime ka maakondliku spordifestivali 
„Sipsik Räpina olümpiamängudel“. Korraldajatena jäime üritusega 
väga rahule, sest kõik sujus suurepäraselt. Võistlemine arendab 
ju laste distsipliini, kohusetunnet ja teistega arvestamise oskust.

Sügisest jääb meelde ka meeleolukas talgupäev, kus lasteaia 
õueala kaunimaks muutmisel lõid kaasa nii lapsed, lapsevanemad 
kui ka õpetajad. Talgupäeval valminud poriköök pakub rõõmu 
plätserdamisest veel paljudele lasteaialastele.

Sellel õppeaastal pakkusid kõigile meeltele elevust Teadu-
stegelane 1 ja Teadustegelane 2. Nii mõnedki katsed kutsusid 
esile üleüldise imestusohke. Üritus „Meeltega meeletus maailmas“ 
osutus nii populaarseks, et katsepäevi korraldati hiljem veelgi.

Jõulukuugi oli sel aastal varasemast teistsugune. Kuna 
detsembri nimetasime „Heliseva maailma“ kuuks, muutus last-
eaia fuajee salapäraseks kellukeste-metsaks, kus pilku püüdsid 
eriilmelised helisevad kellukesed. Kolmel detsembrikuu õhtul oli 
avatud ka „Maitsekohvik“, kuhu lapsevanemad igasuguseid mai-
tsvaid ahvatlusi tõid. Maitsekohviku õhtutel esinesid ka erinevad 
külalised muusikaliste suupistetega.

Uude aastasse suundusime lasteaia sünnipäeva tähe all. 
Terve nädala köitsid laste meeli erinevad teemapäevad ning 
nädala lõpetas pidu, kuhu ootasime aastate jooksul lasteaiaga 
seotud inimesi.

Jaanuari jäi ka meie lasteaia korraldatud „Valguse pidu“. Räpi-
na Tuletõrjeväljakule oli toodud jõuluajal kodusid ehtinud kuused. 
Et nende ärasaatmine tõeliselt väärikas oleks, tantsisid lasteaia 
mudilased ja Räpina Ühisgümnaasiumi rahvatantsijad. Tuleteater 
Zerkala tõi Räpina rahvani meeldejääva valgus- ja tuleshow, 
valgusskulptuure olid loonud ka Räpina Aianduskooli õpilased. 
Selle ürituse kordamineku üle oleme ise väga uhked ning soovime 
seda kogukonda liitvat üritust korraldada ka edaspidi. 

Veebruari tähtsündmused olid sõbranädal, kus kogu lasteaia-
pere sai erinevatel teemapäevadel koos lustida ning vabariigi 
sünnipäev, mida tähistasime päevale kohase pidulikkusega.

Märtsi algul toimus maja-sisene luulekonkurss ning selgi-
tasime välja need tublid luulelugejad, kes pidid meie lasteaeda 
esindama maakondlikul luulepäeval Ahjal.

Siis aga jõudis Eestisse koroonalaine ning kogu senine elu 
seiskus. 

Lasteaias jäid tööle ainult valverühmad. Õpetajad kogusid 
endid kiiresti ning selleks, et peresid toetada ning rühma vaimu 
säilitada, loodi facebooki grupid, kuhu õpetajad hakkasid erine-
vaid ülesandeid ja tegevusi postitama ning laste/perede tegevusi 
tagasisidestama. Samal ajal osalesid õpetajad aktiivselt HITSA 
korraldatud videoseminaridel. Usun, et digipädevused paranesid 
kõigil õpetajatel.

Mul oli võimalus kõigi õpetajatega silmast silma rääkida 
arenguvestlustel ning pean seda väga väärtuslikuks ressursiks, 
mille abil sain palju teada õpetajate, lasteaia ja iseenda kohta. 
Minu ja õpetajate ühine arenguteekond on ju alles algusjärgus 
ning seda tuleb läbida samm sammu haaval.

Kevade edenedes tervisepiirangud lõdvenesid ning naasime 
tavalisse lasteaiaellu. Lastekaitsepäeval saime kireva etteastega 

avada lasteaia looduslähedase seiklusraja. See päev tõi lastele 
aga veelgi üllatusi – saime kätte Räpina Vallavalitsuse poolt kingi-
tud kanala koos kanade ja kukega. Aitäh Räpina Vallavalitsusele, 
et tagate laste arengut toetava keskkonna.

Kukk tervitab nüüd lasteaeda tulijaid rõõmsa hüüuga ning 
kanad munevad iga päev erivärvilisi mune. Kanade eest hoolt 
kannavad ja mune korjavad lapsed koos õpetajatega. Meie 
lasteaias väärtustatakse rahvuslikkust ja looduslähedast eluviisi, 
seetõttu on väga sobilik, et lapsed õpivad vastutust ja empaa- 
tilist mõtlemist. Usun, et meie kanakesed on ka headeks stressi-
maandajateks. Kõik, mida kanad vajavad, on ju vaid jook, söök 
ja armastus.

Uueks õppeaastaks on meil plaanid tehtud. Põhisuunaks 
saab olema pärimuskultuur ja digikultuur. Juba on teada, et 

Minu õpipoisiaasta

saime HITSA seadmete taotlusvoorust rahastuse ning varsti on 
lasteaeda saabumas hulgaliselt robootilisi vahendeid, mida koos 
lastega tundma õppida.

Õppeaasta lõpuüritusel andsid kolleegid mulle üle kauni 
keraamilise pihlamarjadega taldriku, millega omistati mulle Aasta 
üllataja tiitel. Suur tänu teile kõigile selle  tunnustuse eest. Õp-
pisin sel aastal palju nii enda kui teie kohta ning loodan, et ees 
ootav õppeaasta pakub Räpina lasteaiale palju kordaminekuid.

Jana Mets,
Räpina Lasteaed Vikerkaar õppejuht

Lastekaitsepäeval avati seiklusrada ja lasteaeda saabusid kanad ning kukk.                                             Fotod: Andrus Karpson
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Valla buss sõidutab  
kaugemate külade elanikke  

keskusesse ja tagasi
Möödunud aasta oktoobrist on käigus tasuta vallabuss, mis 

kord nädalas sõidutab kaugemate kantide, kus maakonnaliinide 
bussidega ühendus kehvavõitu, rahvast keskusesse asju ajama 
või poodi-apteeki.

Buss sõidab kolme erinevat liini: esmaspäeval on algus 
Leevi külast, teisipäeval Meerapalu-Pedaspää-Räpina, vajadusel 
sõidetakse ka Mehikoormasse. Kolmapäeval taas Leevi-Veriora-
Räpina, neljapäeval Vändramaa-Kikka-Kirmsi-Räpina. Kõik liinid 
viivad Räpinast rahva pärast koju tagasi. Lahke bussijuht Elar Liin 
viib liikumisraskustega vanainimesed tihti nende koduukse juurde 
ja aitab vajadusel bussist kaubadki kodulävele.

Vallabuss ja Elar sõidutavad tihti ka tantsijaid ja lauljaid 
ringidesse ja proovi, žanripäevadele ja mujale esinema. Tihti 
tuleb sõidutada ka koolilapsi spordipäevadele ja olümpiaadidele. 
Eriolukorra ajal tuli vedada koolitoidu pakke.

Sõitsin keskel alguses Meerapalu liinil reisijatega kaasa. 
Rahvas Meerapalu liinil teisipäeval väga jutukas polnud – küllap 
pelutas võõras, keda ajakirjanikuna tutvustati. Muudel kordadel 
pidavat rahvas olema päris jutukas. Meelis oli kõige julgem 
suhtleja, ta rääkis, et maal on kaup kallim, autolahvka oli enne 
ainus võimalus kodukohas toidukauba ja muu vajaliku kraami 
soetamiseks. Nüüd kui Räpinasse saab, ostab mitu kotitäit kraami 
ja kasutab sooduspakkumiste võimalust.

Omavahel arutatakse kõiksugu maailma asju, poliitikast ja 
praegusest olukorrast, räägitakse ka külauudiseid. Hea võimalus 
kodust välja saada ja natuke suhelda. Koroona-aja kohta Meera-
palu liini sõitval rahval nurinat pole – olulisi muutusi ei täheldatud. 
Lapsed käisid nagunii suhteliselt harva külas. Mõni ikka käis ka 
varem lastega poes, kuid praegu on hea võimalus bussiga ise val-
lakeskuses poodi külastada, ei pea iga kord ootama, millal lastel 
võimalik on. Proua Leili ütles, et varem olid nad justkui sinna valla 
tagumisse otsa unustatud, kuid tänu praegusele vallavanemale on 
neil nüüd hea võimalus liikuma saada ja jagas rohkelt kiidusõnu 
tema hooliva suhtumise ja tegususe kohta.

Üks proua rääkis, et tema sõidab hea meelega igal teisipäeval, 
sest Elar on lihtsalt nii tore bussijuht ja on ka väike kartus, et kui 
ei sõida, siis vaadatakse, et liini polegi vaja. Aga hea, kui buss 
käib. Vallabussi järgi sätitakse endale ka arstivisiidi aegu. Elar 
sõidutab siis vastavalt vajadusele inimesed haigla juurde. Peatus 
tehakse ka Konsumi juures ja buss jääb Maxima parklasse oo-
tama. Kui rahval asjatoimetused aetud ja tähtsad käigud käidud, 
ning kõik on varem bussi peale kogunenud, pole põhjust täpset 
väljumisaega ootama jääda ja nii saab tihti varakult koju tagasi. 
Planeeritud poolteist tundi on sõitjate sõnul just paras aeg, et 
jõuda vabalt kõik käigud ära käia.

Reisijate ja bussijuhiga vestles

Vaike Tammes

Oleme koolis õppinud, et Eesti loodusvara on põlevkivi. 
Loomulikult on meie kodumaal ka veel väga vajalikku liiva ning 
kruusa, rääkimata puhtast veest, mis on maailmas muutumas aina 
suuremaks harulduseks ja mille hind on varsti kõrgem kullast. 
Viimasel ajal on Räpina kandis palju juttu olnud turbast: Tuurapera 
kaevandamisluba pikendati 30 aastat, turvast keavandatakse veel 
ka Meelvas, Määrastus ja varsti Meenikunnos. 

Aga kas oleme piisavalt sageli mõelnud mullast ja põllumaast 
kui veel ühest väga tähtsast loodusvarast? Vesi ja õhk aitavad 
meil ellu jääda, aga püüa olla kaua söömata! Eestis on põllumaa 
puudus. Riiklikult on toidujulgeoleku kaalutustel äärmiselt tähtis 
omada piisavalt põllumaad, kus kasvatada söödavaid taimi. 
Säästva arengu seadus lubab lausa ettevõtlusega tegelemise va-
badust piirata, et kaitsta loodust kui meie ühisvara ja rahvuslikku 
rikkust. Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal toimus konverents 
„Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv” ja seal rõhutati, 
kui oluline on igal riigil kaitsta põllumuldi pöördumatute alterna-
tiivsete kasutusviiside ning väärkasutamise eest.

Räpina volikogu otsustas 16. oktoobril 2019. a alustada de-
tailplaneeringu koostamist eesmärgil rajada Haavasaare põllule 
turbasubstraatide tootmise ja pakendamise tehas ning muuta 
senist maakasutuse sihtotstarvet, et saaks püstitada väärtuslikule 
põllule kuus hoonet. Minu jaoks on otsuse sõnastus piisavalt 
ühemõtteline, et näidata selle tegevuse pöördumatust ning põllu 
väärkasutust.

Miks? Seetõttu, et Põlva maakonnas on maakonnaplanee-
ringu ruumiliste väätuste kaardil Haavasaare põld tähistatud 
väärtusliku põllumajandusmaana. Ega see fakt, et vastav eelnõu 
on veel töös ja seadus vastuvõtmata, ei vähenda väärtuslikuks 
hinnatud põllumaa väärtust. See annab vaid Räpina volikogu liik-
metele seadusliku aluse seda teadmist eirata ja mängida iseenda 
südametunnistusega pimesikku selle asemel, et kaitsta kõrge 
viljelusväärtusega põllumajandusmaa mullastikku kui taastumatut 
ressurssi. Maa väärkasutus on tehase püstitamine ka seetõttu, et 
Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 5 kohaselt on Eesti loodusvarad ja 
loodusressursid rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. 

On veel üks põhjus, miks Haavasaarde tehase ehitamine 
oleks väär. Haavasaare paikneb hajaasustusalal, uueneva ja laie-
neva Kirmsi Looduskaitse ala vahetus naabruses, vaid Rahumäe-
Kahkva tee eraldamas krunti looduskaitsealuste liikide asualast.

Hajaasustusalal paiknevad ka inimeste eluasemed hajusalt. 
Talude ümber laiuvad põllud ja heinamaad, siin-seal on metsa, 
sealkandis ka mitmeid rabasid. Inimesed elavad neis taludes, 
kuna selline elustiil neile üle kõige meeldib. Nad on teadlikult 
valinud plusside ja miinuste vahel ning leidnud, et ükski vajaka-
jäämine teenustes ei kaalu üles seda mõnu ja naudingut, mida 
neile pakub elamine looduse rüpes. See ümbrus ja miljöö on 
elanike jaoks ülima tähtsusega.

Olen palju kirjeldatud olukorra peale mõelnud. Otse loomu-
likult on vaja ettevõtlust, mille edendamine on märgitud ka valla 
arengukavas. Turba kasvusubstraadiks pakendamine ei ole minu 
jaoks meie hinnalise taastumatu loodusvara turba väärindamine 
ja seetõttu säärane ettevõte minu jaoks mingit väärtust ei oma. 
Pigem näitab Eestit ja meie piirkonda arengumaana. Aga see 
pole üldse selle artikli teema. 

Eriolukorra ajal olen rohkem rattaga ringi sõitnud ja märganud, 
et Räpina linna üsna mitme serva peal on tööstusmaastikku. 
Osa sellest on kaetud tegutsevate ettevõtetega, aga osa on 
üsna nukras seisus söötis. Mitmed neist sobiksid hästi Van der 
Knaap Eesti OÜ kavandatava tehase jaoks kui rusikas silmaauku. 
Põhjusi on mitmeid: töölised, keda firma hakkab hulgi palkama, 
saaksid Räpinast jalgsi või rattaga tööle, ära jääks bussiringi või 
erasõiduauto kasutamise vajadus ja seega on saastet vähem. 
Inetu tühermaa saaks korrastatuma ilme uue ja tiheasustatud 
linnalikku maastikku sobiva tehasehoonete kompleksi näol. Laiad 
asfaltteed Räpina igas küljes võimaldavad turbafirma veokitel 
vedada toorturvast ka Meelvast ja Määrastust mugavalt kohale. 
Ja mis põhiline, linn ongi tehaste koht. Üle saja aasta on inimesed 
kolinud linnadesse, et tehastes töötada. Ega see tänasel päeval 
teisiti pole. Kõigest sellest johtuvalt palun Räpina volinikke tõsiselt 
mõtelda oma alalise elukoha väärtustele, mis teeb teie kodu nii 
kalliks. Siis tuleb südamega mõistmine, et kodu on püha koht.

Külli Kõppo-Jacobson,
MTÜ Tänu Loodusele juhatuse liige

Räpina valla elanik

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 järgi 
on omavalitsusüksuse ülesanne korraldada vallas või linnas 
ruumilist planeerimist niivõrd, kui see ülesanne ei ole seadusega 
antud kellelegi teisele.

Mis on ruumiline planeerimine?
Ruumiline planeerimine on teadlik väliskeskkonna kujunda-

mine, mille kaudu luuakse eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi 
ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud 
ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud 
keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning 
majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut.

Planeerimise põhimõtetest lähtudes on planeerimine avalik 
ning huvigruppe ja kogukondi kaasav protsess, mille käigus ta-
sakaalustatakse erinevaid huve ning püütakse jõuda konkreetse 
piirkonna eripära ja vajadusi arvestava maakasutuseni.

Räpina Vallavolikogu 16. oktoobri 2019 volikogu istungil võeti 
vastu otsus algatada Rahumäe külas Haavasaare katastriüksuse 
(70801:001:0222) detailplaneering ja keskkonnamõju stratee-
giline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on Haavasaare  
kinnistule turbasubstraatide tootmise ja pakendamise tehase 
rajamise kavandamine, millega kaasneb senise maakasutuse 
juhtotstarbe, maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine tootmis-
maaks. Planeeritava ala suurus on  8,25 ha. 

Detailplaneeringu esialgses eskiislahenduses on kavandatud 
ehitisealuseks pinnaks 6 000 m², et ehitada sinna kuus hoonet 
kõrgusega kuni 14 meetrit (tehas, tehase materjalide ladu, kon-
torihoone koos töötajate olmeruumidega ning vajalikud platsid 
toorme laoplats, valmistoodangu laoplats, parkla). 

Tootmistsehhi planeeritav tööaeg on aastaringne – hoo-
ajaliselt kavandatakse töötada kahes vahetuses ning hooajaväli-
selt väiksema koormusega. Planeeritav tootmisvõimsus arvestab, 
et hooajaline kahes vahetuses tööaeg oleks kuni 15% aastasest 
tööajast, mis omakorda jaguneb sügisesse ja kevadisse hooaega. 
Ruume planeeritakse kütta maaküttega või alternatiivina graanul-
küttel katlaga. Katla eeldatav võimsus on 0,5 MW, korstna kõrgus 
ligikaudu 15 meetrit. Korstna asukoht ja tegelik kõrgus täpsustub 
hoonete projekteerimise käigus. Tootmistsehhi kõrvalhoonetes 
toimub masinate hooldus ning muud tootmisprotsessi toetavad 
tegevused.

Kuna Haavasaare detailplaneeringuga soovitakse muuta 
maakasutuse juhtotstarvet, on tegemist üldplaneeringu  põhi-
lahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu 
koostamisega, millele kohaldatakse üldplaneeringu koostamisele 
ettenähtud menetlust. Detailplaneeringu algatamise otsuse eel-
nõu koos keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnanguga 
esitati enne algatamise otsuse vastu võtmist Keskkonnaametile 
seisukoha saamiseks. Keskkonnaamet on seisukohal, et pla-
neeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2² mõistes 

olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt 
vajalik. Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt 
ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas 
pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 
kultuuripärandi või vara. 

Keskkonnaregistri andmete alusel ei asu planeeritav ala 
kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse 
üksikobjekti kaitsevööndis.

Kuigi eelhinnangu kohaselt  kavandatava tegevuse ellu-
viimisega ei kaasne ebasoodsat mõju inimese tervisele ning 
sotsiaalsetele vajadustele ega varale, pidas Räpina Vallavo-
likogu vajalikuks keskkonnamõju strateegilise hindamise 
läbiviimist, et laiemalt hinnata sotsiaalmaalmajanduslikku 
mõju piirkonnale, saavutada kindlus, et planeeringulahendus 
arvestaks eelhinnangus väljatoodud tingimuste ja leevendavate 
meetmetega.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Räpina Vallava-
litsus ja koostajaks hankes „Rahumäe külas asuva Haavasaare 
katastriüksuse detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise koostamine ning  läbiviimine” edukaks 
tunnistatud pakkuja OÜ Hendrikson & Ko.

Maikuu lõpus esitas Räpina Vallavalitsus vastavalt pla-
neerimisseaduse § 81 lõikele 1 Haavasaare katastriüksuse 
detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse ettepanekute 
saamiseks asutustele, kellega tuleb üldplaneeringu koostamisel 
koostööd teha, samuti isikutele, kelle õigusi võib planeering 
puudutada, isikutele kes on avaldanud soovi olla kaasatud  ning 
isikutele ja asutustele, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt 
kaasneva olulise keskkonnamõju või üldplaneeringu elluviimise 
või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu. Kõigil 
planeeringu koostamisse kaasatud isikutel on õigus hiljemalt 1. 
juuliks 2020 esitada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH 
väljatöötamise kavatsuse kohta oma pädevusvaldkonnast läh-
tudes ettepanekud ning hinnang KSH väljatöötamise kavatsuse 
asjakohasuse ja piisavuse kohta.  

Haavasaare detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise dokumentidega on võimalik tutvuda Räpina valla ko-
dulehe aadressil http://www.rapina.ee/detailplaneeringud

Tootmisüksuste rajamine on pikaajaline ja kaalutletud prot-
sess, milles on palju etappe ja kus on võimalus argumenteeritult 
kaasa rääkida igal kodanikul. Iga emotsioon ei ole veel argument.

Lisainfo: 
Miia Kasearu 
maakorralduse spetsialist 
tel: 799 9510; 506 3276
miia.kasearu@rapina.ee

Põld, me põline toitja

Rahumäe külas Haavasaare  
katastriüksuse detailplaneeringust

RÄPINA KESKRAAMATUKOGU ANNAB TEAdA: 
Alates 1. juunist on uued lahtiolekuajad kolmes raamatukogus: 
Leevaku raamatukogu  E–R 10–18 
Linte raamatukogu  E–R 10–18 
Võõpsu raamatukogu  E, R 10–18.30 ja T, K 10–17.30 

Teised raamatukogud avatud tavapäraselt.



Räpina Rahvaleht 9juuni 2020

Hirmsad taudid ja nakkushaigused on saatnud inimkonda 
aastatuhandete vältel. Ühtedest võitu saades või peaaegu võitu 
saades  ilmuvad välja ikka uued ja uued pahalased ning ka vanad 
tõstavad aegajalt uuesti pead.

 E-raamatus „Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast 
Meeksi, Veriora ja Toolamaa valdadest 1931.a. suvel“ on kir-
jas järgmised read:  „1849.a. oli Räpina kihelkonnas kohutav 
taud (kõhutõbi). Suremise protsent oli äärmiselt suur, iseäranis 
Pääsna külas. Mainit külas oli palju talusid, kus kogu perest vaid 
üks inimene ellu jäi. Surnuid oli kohutavalt palju, ei jõutud enam 
tarvilisel määral haudu kaevata. Tuli ette juhuseid, kus 7-8 inimest 
ühte hauda maeti.“

Nii mäletas 1931.a. seda aega 84-aastane Jaan Pintmann. 
Kõrges eas Jaan Pintmanni mälu pettis teda vaid ühe aastaga. 
Räpina koguduse meetrikaraamat näitab, et see hirmus taud oli 
olnud tegelikult 1850.a. suvel ja  sellest ajast möödub siis tänavu 
suvel täpselt 170 aastat.

Kõhutõbi algas Räpina kihelkonnas 1850. a. juunis ja kestis 
4,5 kuud. Esimene ohver oli 20. juunil  Pahtpää külas surnud 
Hargi Jakobi Paabu tütar Mai, 10 a. vana. Viimane surm oli 7. 
novembril, Võukülas suri Häide Jaani poeg Kusta, 2 a. vana.  
Juunis oli surmajuhte 9: Pindil 1, Pääsnal 3, Pahtpääl 2, Verioral 
3, kõik need olid lapsed. Kõige hullemad kuud olid juuli, 159 surnut 
ja august, 132 surnut. Edasi hakkas haigus vaibuma. Septembris 
oli surmasid 19, oktoobris 4, novembris 1.  Inimesi suri Räpina 

Parimad mälumängurid selguvad 
ka sellel aastal Räpinas

31. juulist – 2. augustini toimuval Eesti II mälumängufestivalil 
Räpinas selguvad järjekordsed Eesti meistrid mälumängus. Selle 
ürituse tähtsündmuseks võiks pidada nii mälumängu linna kes-
kväljakul kui ka üksik- ja paarismängu meistrivõistlusi. Viimasel 
päeval selgitatakse aga Räpina Valla Kultuurikeskuses (Aiandus-
kooli saalis) juba Eesti meister 2020 võistkondlikus mälumängus. 
Kõik meistrid saavad selga meistrisärgid lisaks medalitele nagu oli 
see ka 2013. aastal siin samas toimunud I mälumängufestivalil. 

Festivali raames on plaanis korraldada Räpina rahva kohtu-
mine Eesti tippmälumänguritega vabaõhu mälumängu raames 
Räpina keskväljakul 31. juulil 2020.a. kell 18:00. Osalevad 
tuntud mälumängurid:  Indrek Salis, Igor Habal, Jevgeni Nurmla,  
I kristallöökulli võitja telesaatest „Mis? Kus? Millal?”  Tenno Sivadi, 
Priit Naruskberg „Kuldvillakust”, Tõnu Talve ja Illar Tõnisson. Vastu 
mängivad: omavalitsuse võistkond, ÜG vilistlaste koondis, Räpina 
Aianduskool, Räpina Mälumängu Selts ja võistkond Ranna Kol-
hoos. Loodetavasti osalevad üritusel ka meie ringkonnast valitud 
Riigikogu liikmed. Üllatada on lubanud ka mõningad endised 
räpinlased, kellele mälumäng hingelähedane. Oodatud on kõik 
mälumänguhuvilised pealtvaatajad. Esitatakse küsimusi ja jaga-
takse auhindu. Mängujuhiks on Tõnu Talve. Küsimused esitatakse 
ühekaupa sõnas, helis ja pildis keskväljaku suurel ekraanil.                                           

Laupäeval 1. augustil toimuvad Räpina Valla Kultuurikes-
kuses järgnevad sündmused:

11:45 Eesti meistrivõistluste pidulik avamine
12:00 Eesti üksikmängu meistrivõistlused
16:00 Eesti paarismängu meistrivõistlused

Pühapäeval 2. augustil:
11:00 Räpina Rahvamajas Eesti võistkondlikud meistrivõist-

lused

Konkreetsete mängude eest vastutavad:
Üksikmäng – Tiit Naarits ja TÜMK
Paarismäng – Priit Naruskberg
Võistkondlik mäng – Koit Nook
Kogu üritust veab Räpina Mälumängu Selts. Küsimuste 

koostajateks on veel Silja Paavle, Tenno Sivadi, Huko Laanoja, 
Tiit Purika ja Mait Meensalu. Mälumängu festivali ja meistrivõist-
luste peakorraldaja on Mait Meensalu. Küsimuste arv üksik- ja 
paarismängus on minimaalselt 80 küsimust, võistlikul mälumän-
gul aga juba 100 küsimust. Küsimused esitatakse sõnas, helis 
ja pildis.

Eesti võistkondlikele meistrivõistlustele pandi alus võidupüha 
mälumängus 9. mail tootmiskombinaadi Vihur auhindadele. 
Esimese mängu võitis 1975. aastal Koperaator ja teise 1976. 
aastal ETKVL Kaubanduslik Inventaritehas. Esimene ametlik 
meistritiitel läks 1977. aastal Vihuri võistkonnale. Räpinlased 
võistlevad meistrivõistlustel juba aastast 2002 ja ühtegi aastat 
pole vahele jäänud, mõnel aastal isegi kahe võistkonnaga. Se-
nine parim koht on olnud 5. koht  aastast 2013 Kuke talu nime 
all Malle Terepson-Madissoni eestvedamisel. Paarismängus on 
saavutatud pronksmedal  Tõnu Talve ja Markus Otsuse poolt, 
samuti aastast 2013. Sellel aastal on kavatsus osaleda kolme 
võistkonnaga: Räpina Kihelkond, Rappin ja Kuke talu.

Soovime kõigile suurvõistlusel osalevatele Räpina mälu-
mänguhuvilistele edu. Räpina mälumängurid tänavad mõistva 
suhtumise ja rahalise toetuse eest Räpina Vallavalitsust. Täname 
mälumängu panustamise eest ka Räpina Paberivabrikut, Margus 
Narusingi ja Kuke talu.

Räpina Mälumängu Selts                                 

22. juunil saab Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum 25 aas-
taseks. Sünnipäeva tähistame meenutusliku näitusega, mõisat 
ja mõisaümbrust tutvustavate jalutuskäikudega ning ühelt õigelt 
peolt ei puudu ka kontsert. Olete kõik oodatud.

Veerandsaja muuseumiaasta sisse mahub aga tunduvalt roh-
kem aastasadu kohalikku ajalugu nii sõnas, pildis kui esemetes. 
Suur väärtus on muuseumina tegutseda vana mõisakultuuri sü-
dames, Sillapää lossis, ümbritsetuna pargirohelusest, õitemerest 
ja Võhandu sillerdustest. Selline maaliline keskkond pakub lisaks 
silmailule ka tõelist ajarändu Räpina radadel. Muuseumi kõrval 
asuvad nii paberivabrik, aianduskool kui loomemaja, kellega 
koostöös kodukandi ajalugu elavana püsib. 

Muuseumi teekond algab juba 20. sajandi keskpaigast, kui 
kohalik kodu-uurija ja ajaloohuviline Jaan Tolmusk sellise mõtte 
välja käis. Tema kogutud vanavara ja pärimus moodustas ena-
muse 1959. aastal Räpina kultuurimajas toimunud Puuaiasõja 
väljapanekust. Näitusest kasvas välja vajadus eraldi ruumiks, kus 
edaspidi asju eksponeerida. Algeline muuseumituba kolis mitmeid 
kordi koos kraamiga ümber, peatudes paar aastat ka vanas ap-
teegihoones. Esmastest eksponaatidest on palju kaduma läinud 
või hävinud, aga paarkümmend nimetust, mis ametliku muuseumi 
loomisel hoiule võeti, on kogus siiani (nt uhmer, saapasulane). 
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum Sillapää lossis avati 1995. 
aastal Räpina kodukandipäevadel. Paar aastat hiljem asus 
muuseumis tegutsema ka turismiinfopunkt, tuues kohalikele kü-
lastajatele lisaks uudishimulikke turiste. Uus sajand uute tuultega 
tõi muuseumiellu mitmeid värskendusi. Uuenes näitustetuba ja 
avati vastava sisustusega mõisatuba, mille põrandale maalitud 
vaipa kaunistavad Räpina paberiveski kaltsupaberil olevad ve-
simärgid. Kõige vanemad eksponaadid ongi pärit paberivabriku 
algusaegadest. 1786. aastast pärit Räpina paberiveski vesimär-
giga kaltsupaber, 1862. aasta pudeliposti dokumendid ning 1865. 
aasta paberitegemise ammutusraam vesimärgiga. Lisaks 1810. 
aasta lauluraamat, mis on trükitud Räpina paberile. 

Muuseumi väljapanekud tutvustavad Räpina mõisat ja kihel-
konda, aiandusharidust ja paberivabrikut. Aga uurimiseks leiab 
meilt veel erinevaid teemasid, fotosid, ajalehti, dokumente jne. 
Püsiekspositsiooni kõrval on aastate jooksul toimunud väga eri-
nevaid näitusi: meenutused vabadussõjast, piimanduse ajaloost, 
metsavendadest, vanausulistest, direktorite nõukogusse kuuluva-
test inimestest, aga ka kodukandi vanaemadest. Muuseumi kogus 
on saja aasta vanuseid fotoapraate, millega või mille sarnastega 

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum 25 aastat

Räpina linnapea Vello Ootsing õnnitleb Räpina Koduloo- ja 
Aiandusmuuseumi esimest direktorit Regina Lilleorgu.
Räpina fotograaf Paul Tolster (Arupõld) jäädvustas vanu Räpina 
vaateid. Muuseumis saab tutvuda fotodega, kus eilne ja tänane 
Räpina on kõrvuti näha. Unustatud mõisate külastusmäng on 
mõisat uudistama toonud sise- ja välisturiste ning muuseum on 
olnud heameelega teejuhataja Räpina ajalooradadele. Muuseum 
viib külastajaid ka seinte vahelt välja loodusesse, nii mõisapark kui 
aianduskooli kollektsiooniaed on kireva ajalooga. Kui liigirohkus 
silme eest kirjuks võtab, siis tasub seisatada 400 aasta vanuste 
tammede juures, nemad on igasuguseid aegu Räpinas näinud. 
Muuseumisõpradega on populaarseks kujunenud väljasõidud 
erinevatesse Eesti muuseumidesse ja kultuuriasutustesse. Mujal 
silmaringi avardamisega saame tutvustada ka kohalikke väärtusi.

Muuseumi järjepidevust on 25 aasta jooksul hoidnud Regina 
Lilleorg, Siret Kull, Tiina Mõtsar, Anna Lipašina, Janhard Kaldoja, 
Mare Ootsing, Vaike Kivistik, Kersti Murumets, Toivo Lees. Pidu-
päeval tänab Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum kõiki inimesi, 
kes aastate jooksul on läbi astunud, huvi tundnud, kaasa rääkinud, 
kogusid täiendanud ja ajalugu rikastanud. Tulge ikka ja jälle, koos 
teiega ja teie lugudega ei tolmu vanad ajad.

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum 

Muuseumi avamispäeva külalisi: Voldemar Kõlli, Adolf Vaigla, Mati Kirotar, Liidia Möller, Malle Terepson-Madisson, Eva 
Sala lastega, Regina Lilleorg, Rait Hiis, Eve Ilmoja jt.                                                                                Fotod muuseumi kogust

kihelkonnas kokku  37 külas, kõige rohkem said kannatada Vi-
luste, Pääsna ja Võuküla. 

Surmade arv külade kaupa oli järgmine: Haavapää  4, Jaa-
mamõisa 3, Kahkva  5, Kirmsi 9,  Raadama 6,  Raigla  5,  Resna 
9,  Ruusa 1,  Kuuksi  2, Kureküla 4, Kõnnu 6, Leevaku 13, Linte 
4, Lokuta  7, Meelva 8, Niitsiku 2, Nulga 4, Papreküla 7, Paloküla 
8, Pindi 9, Pääsna 47,  Võuküla 18, Võõpsu  1, Verora 5, Pahtpää 
12, Vändramaa 4, Sülgoja 11, Saareküla 1, Räpina 1, Punni  1, 
Väike-Veerksu  6, Suure-Veerksu 12, Soohara 2, Süvahavva 12, 
Tammiste 3, Tosikatz 2, Viluste 57. (Saaga: EAA.1269.1.765, p. 
443-457)

See kõik jäi silma, kui uurisin kirikuraamatutest Pentmannide 
suguvõsa. See kunagine suur suguvõsa Pääsnal kaotas 1850.a. 
suvel 10 last ja 2 laste eest hoolitsevat ema.  Kokku viis kõhutõbi 
1850.a. suvel Räpina kihelkonnas hauda 324 inimest,  214 olid 
nendest lapsed. Tol ajal puudusid selle haiguse vastu nii ravimid 
kui ka teadmised selle vastu võitlemiseks.

Kõhutõbi möllas 1850.a. suvel mujalgi Kagu-Eestis. aga Räpi-
nas siiski kõige rohkem. Nii kaotas ka Kanepi kihelkond ainuüksi 
augustis 88 inimest ja suvega kokku 170. Natuke väiksemad olid 
kaotused Põlva kihelkonnas, suve jooksul kokku 73 inimest  ja 
Võnnu kihelkonnas, kokku umbes 40 inimest.  

Asta Pintsaar

1850. a hirmus suvi Räpina kihelkonnas

Võistkond Ranna Kolhoos mänguhoos.

Aastal 2013. avas mälumän-
gufestivali toonane vallava-
nem Teet Helm, tema kõrval 
on õhtujuht Tõnu Talve.

Võitjad saavad selga mälu-
mängu meistrisärgid.

Fotod Aivo Parmson
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Tee tööd südamega,  

aga ära võta seda südamesse.

Räpina aianduskooli ja meeskoori raudvara, Kalju Haljasmägi, 
jõudis tänavu 10. juunil kaheksakümne viienda verstapostini. 
Rahuaegsesse Eestisse sündinud poisi lapsepõlve varjutas teine 
maailmasõda. Millegipärast sel aastal Sillapää lossis kooliteed 
alustanud lastega koos pidi temagi oma koolimaja loovutama 
saksa sõjameeste taastusravi tarbeks. Sõja aastail tabas Kalju 
peret kaks õnnetust: hukkus üks vendadest ja tulekahjus hävis 
kodu. Lapseeast on meelde jäänud loomaarsti proua Värnikult 
saadud esimene teenistus Vaadimäe metsast korjatud 3 liitri 
metsmaasikate eest. Aianduskooli aias sõstraid noppides kogus 
poiss juba raha spordidressi ostmiseks.

Põhikooli lõpetamise suvele jäi 1950. aasta laulupidu - Kalju 
jaoks esimene, millest ta osa võtnud. Samal sügisel astus ta 
Räpina Aiandustehnikumi. Õpihimuliste kursusekaaslaste seas 
oli temagi üks kõrgendatud stipendiumi saajatest. Koolis valitses 
Adolf Vaigla juhendatava aiandusringi kõrgaeg. Esineti Moskvas 
üleliidulisel põllumajandusnäitusel, kus tunnustati Kaljugi tööd 
kooliaias korraldatud katsete eest. Kauni käekirjaga noormeest 
hinnati koosolekute protokollijana ja taimesiltide kirjutamisel. 
Nimesid vajasid veel arvukad seemnepakid, milliseid aiandusring 
saatis üle kogu Nõukogude Liidu - kuuendikule maailmast. Te-
gevust jätkus Karl Küttmanni puhkpilliorkestris ning Ülo Zirnaski 
juhendatud spordiringides. Koos teistega saavutati esikohti va-
bariiklikel ülevaatustel ja võistlustel.

Pärast aianduskooli lõpetamist sai Kalju jätkata oma spordi-
harrastusi Mari ANSV-s armeeteenistuses olles. Edukalt osaleti 
võrkpallivõistlustel. Granaadiviskes saavutas noormees väeosa 
rekordi. Edasiõppimissoovi tõttu vabanes ta sõjaväest sisseastu-
miseksamiteks EPAsse teistest varem, juba juulikuus. Tööle sai 
Kalju 1957. aasta sügisest Mehikoorma kooli bioloogia ja kehalise 
kasvatuse õpetajana. Kooli kasvuhoone ehitamisel ja tööle ra-
kendamisel kulusid ära diplomiga aiandusagronoomi teadmised. 

Esimesest töökohast on Kaljul mälestus ühest pikka aega 
muret põhjustanud sündmusest. Direktor nägi teda sõitmas äsja 
ostetud uue jalgrattaga ja palus õpetajalt transporditeenust. 
Väikesel koolil oli sellega tollal raskusi. Meeksist oli vaja ära 
tuua koolile eraldatud Lenini büst. Sõitiski siis noormees direktori 
palvet täitma. Hoolikalt pakitud ja pakiraamile seotud kunstiteose 
üleandmisel rõhutati saadetise poliitilist ja rahalist väärtust. Ometi 
juhtus teel õnnetus, mille tõttu kuju tõsiselt viga sai. Kalju viivitas 
saadetise üleandmisega, lootes seda kuidagi parandada. Veel 
hiljuti võis taoline äpardus põhjustada tõsiseid poliitilisi sankt-
sioone. Tema õnneks aga büst unustati ja see teema ei tulnud 
enam  kunagi jutuks.

1962. aastal soovitas Tartu rajooni haridusosakonna juhataja 
Enda Põld Mehikoorma kooli tubli õpetajat Kõrveküla kooli direk-
toriks. Seal ootas uut koolijuhti kasvava õpilaste arvuga koolile 
hädavajaliku juurdeehituse rajamine. Saadud kogemused kulusid 
ära samalaadses töös järgmises töökohas. Kõrveküla kooli aias 
oli mitukümmend õunapuud ja kasvatati sööklale köögivilja. Seal 
sai direktor ka oma aiandusteadmisi praktiseerida.

Alates 1. septembrist 1969 on Kalju seotud Räpina aian-
duskooliga. Kuni 1980. aastani oli ta siin õppedirektor, hiljem 
partorg ja õppemajandi juht. Kooli lõpupidudel juurutas ta laulude 
ja sõnavõttudega sisustatud alkoholivabu koosviibimisi. Kooli 
juhina korraldas Kalju kooli juubeli ettevalmistust 1974. aastal. 
Möödunud poole sajandi meenutuseks koostati stendidel näitus 
üle 600 fotoga, millised on muuseumile üle antuna leidnud ka-
sutamist hiljemgi. 

Põhitöö kõrvalt juhendas õppedirektor üheksa aastat sov-
hoostehnikumi võrkpallinaiskonda. Samal ajal tegutses tema 
eestvõtmisel Räpina spordiveteranide nõukogu.  1977. aastal 
algas praeguse õppehoone projekteerimine. Selle ehitusega 
tihedalt seotud õppedirektor mäletab algushetke, kui tookordne 
põllumajandusminister Rohtla hoonele sobivat kohta valides üt-
les lõpuks jalaga  vastu maad lüües: „Siia saagu kool“. Tihedas 
koostöös Kalju Haljasmäega sündisid filmid kooli 1979. ja 1984. 
aasta tähtpäevadeks. Noil aegadel kuulus sovhoostehnikumi nime 
kandvale koolile Toolamaa abikäitis ja üle 5000 ha maad. Õpilaste 
kohustuseks oli sügiseti enne tõsise õppetöö algust koristada 
saak puuviljaaedadest ning köögivilja- ja kartulipõldudelt. Poldri 
turvasmuldadel kasvavad pikad mahlased porgandid ei talunud 
masinkoristust. Need tuli õpilastel enne saabuvaid külmi käsitsi 
mullast välja tõmmata. Ebameeldivaks ülesandeks oli kooli juhile 
see, et just temal tuli operatiivvolinikuna organiseerida õpilaste 
tööle suunamine. Tolleaegsed õppijad said küll tugeva töökaras-
tuse, ent see toimus suurel määral nende õppetöö arvelt. Paraku 

jäeti õpilaste tööpanus hilisema erastamise käigus arvesse 
võtmata ja kooli õppemajand alustas pärast sovhoostehnikumi 
kadumist keerukas seisus. Õppemajandi juhina oli see Kalju Hal-
jasmäele üks raskeim tööperiood. Tegutseti vähese vananenud 
tehnikaga, palju tuli tal endalgi teha ülejõu käivat füüsilist tööd. 
Kas suutis ta nüüd jätta seda südamesse võtmata? Tööpäevad 
venisid pikaks. 90te alguses vähenes õppijate arv ja sellega ka 
nende abi aiatöödes. Enam ei toimunud saagi koristamist õppe-
töö arvel. Haridusministeeriumi alluvusse viidud koolil oli raske 
Tallinnas põhjendada õppemajandi hädavajalikkust kutsekoolile. 
Kalju on üks neist, tänu kellele säilis õppemajandi järjepidevus 
koolile kriitilisel ajal.

Kui 90tel aastatel õpilaste suhtlemine välisriikidega võima-
likuks sai, käis õpetaja Haljasmägi koos paarikümne õpilasega 
üheteistkümnel aastal praktikal Soome aiandusettevõtetes. Lisaks 
muule arenes nii noorte keele- ja suhtlemisoskus ning maasikaid 
korjates teeniti paremini kui kodumaal. Proovis õpetajagi lapsepõl-
ves tehtud esimest tasulist tööd. Suuri kuni saja grammi raskuseid 
maasikaid  jõudis ta nüüd päevaga korjata ligi kakssada liitrit.  

Kalju Haljasmäe initsiatiivil ja vahetul osavõtul taasloodi 2004. 
aastal praegune aianduskooli vilistlaskogu, kelle esimeheks ta oli 
kuni aastani 2007. Põlise räpinlasena on kooli ja vallaga seotu ikka 
tema südant puudutanud. Korduvalt tuli Kaljul osaleda kohalikes 
omavalitsusorganites.

Rasketel hetkedel toetab Kaljut seltskonna- ja lauluarmastus. 
Haaravalt jutustab ta koosviibimistel oma elujuhtumeist ning lu-
gusid Räpina ja aianduskooli minevikust. Tema selget diktsiooni 
ja kõlavat tenorit said Räpina meeskoori kuulajad aastakümneid 
imetleda. Esineti laulupidudel ja kontsertidel üle Eesti. Head 
mälestused on jäänud Tallinnas toimunud ühislaulupeost koos 
naaberriikide kooridega. Kalju on laulnud ansamblites, kvartetis, 
duetis. Isegi paar ootamatut ülesastumist solistina meenus temale 
neist Saaremaa valss rahvusvahelise seltskonna ees. Koorijuhid 
olevat teda ikka palunud vaiksemalt laulda, et hääl teistest üle 
ei kostaks. Miks nad küll temal solistina esineda ei soovitanud? 

22 aastat kandis Kalju Haljasmägi Räpina meeskoori va-
nema rasket koormat. Lauljatele jäid sageli teadmata sellega 
seotud majandusmured. Aga koorivanem pidi hoolitsema sellegi 
eest, et hooletumaid lauljaid proovidele ja esinemisele saada. 
Kahju, et vanurite tantsurühmade kõrval samaealistele sobivad 
laulukollektiivid hääbuma kipuvad. Kui meil ei jätku enam lauljaid 
mees- ja naiskoori jaoks, siis ühe tegusa segakoori võiksime küll 
kokku saada.

Kalju tegemisi on ikka toetanud medõena töötanud abikaasa 
Maie. Peres kasvasid lapsed Aili ja Alo. Maiel ja Kaljul on neli 
lapselast ning kaks lapselapselast. 

On arvatud, et vaev vanaks saada, ent hea vanana elada. 
Kaljut saadab läbi elu tema õpetaja Adolf Vaigla soovitus: „Tee 
tööd südamega, aga ära võta seda südamesse“. Selle soovituse 
algusega on õpilane hästi toime tulnud, lõpuga aga mitte nii väga. 
Ent muuta end pole kunagi hilja. Seni, kui seda suudame, oleme 
õppimisvõimelised ja noored.

Rahu, tervist ja rõõmu rännakuks järgmiste verstapostide 
poole!

Kaaslased koduvallast

Kalju-Erik Haljasmägi – 85

Avatud on telefoniliin 6606 077 meestele ja naistele, kes 
soovivad loobuda vägivallast oma suhtes ja muuta oma 
käitumist turvalisemaks. Numbrile oodatakse helistama ka 
lähedasi, kes soovivad vägivallast loobujat toetada. Tugiliinil 
hakkab kõnesid vastu võtma Tõnis Palgi, kes on aastaid 
toetanud sõltuvus- ja vägivalla probleemidega inimesi. 

„Selleks, et vägivallatseja saaks ise oma käitumist muuta, on 
tal vaja jõuda punkti, kus ta hakkab mõistma oma käitumisega 
tekitatud kahjusid. Edasi liikumiseks vajab ta teadlikkust oma 
väärtustest, arendada lugupidavaid hoiakuid teda ümbritsevate 
inimeste suhtes ning oskusi suhtes toimimiseks, konfliktide 
lahendamiseks rahumeelselt ning hinnanguvaba tuge,” leiab 
sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna 
tugiliini koordinaator Tõnis Palgi.

Palgi liitus sotsiaalkindlustusametiga selle aasta märtsis ees-
märgiga luua esmase nõustamise võimalus nendele meestele ja 
naistele, kes on mures oma vägivaldse käitumise pärast.

Uue tugiliini tugevus on individuaalne lähenemine igale he-
listajale. Pöörduja saab esmalt oma loo ära rääkida ning seejärel 
tuge ja nõu järgnevateks sammudeks. Mõnel juhul on probleemiks 
sõltuvushäire. Teisel juhul võib sobiv samm olla vägivallatsejatele 
mõeldud tugigrupiga liitumine. Kolmandal juhul võib sobivam 
olla individuaalne pöördumine psühholoogi poole. Koos tugiliini 
nõustajaga leitakse igale pöördujale sobiv teekond vägivallavaba 
tuleviku poole.

„Meie nõustamise nurgakiviks on seisukoht, et vägivaldne 
käitumine on lubamatu ning see on võimalik asendada austava 
suhtlusega. Tihtipeale näevad vägivallatsejad seda ka ise ja 
otsivad lahendusi, kuidas luua turvatunnet ja rahu oma peres. 
Samas võib olla teekond vägivallast turvalise käitumise juurde 
keeruline ja muutuste elluviimiseks vajab inimene järjekindlust ja 
tuge. Seetõttu pakumegi võimalust esimese sammuna helistada 
ja arutada oma olukorda,” sõnas Palgi. 

Uuringud näitavad, et pakkudes vägivallatsejale ärakuulamist, 
võimalust võtta vastutus oma teo eest ning vajalikke teadmisi ja 
oskusi vägivallavabaks käitumiseks, väheneb tõenäosus vägivalla 
kordumiseks. Esimeseks sammuks vägivallavabaks käitumiseks 
on juhtunu tunnistamine ja vastutuse võtmine oma käitumise eest. 
Lisaks vägivalla vähendamisele aitab oma käitumise mõistmine 
parandada enda ning oma lähedaste vaimset tervist ja omava-
helisi suhteid.

Vägivallast loobumise tugiliin 6606 077 on avatud esmas-
päevast reedeni, kella 10-16ni, nõu saab küsida ka e-posti teel 
tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalkindlustusamet

Eluliselt tähtis  
internetikiirus

Koroonaviirus on toonud meie ellu uued väljakutsed. Pöö-
ranud elu-olu teatud mõttes pea peale või teisest vaatenurgast, 
sundinud meid olema paremini valmis ootamatusteks. Toekas 
grupp inimesi teeb näiteks endiselt kaugtööd ja võib-olla jääbki 
suuresti tegema, mis seab uued nõudmised internetikeskkonna 
(andmeside) kvaliteedile.

Elektrilevi alustas 2019. aastal Eesti esimese operaatorineut-
raalse interneti- ja televõrgu ehitamist, mis lahendab väljaspool 
suuri linnu olevate kodude internetiühenduse puudumist või 
parendab märkimisväärselt seniseid võimalusi. 

Hea uudisena Räpina valla Veriora aleviku elanikele saame 
öelda, et projekteerimine võrgu väljaehitamiseks on saanud 
valmis ka teie elukohas ja täna on juba võimalik sõlmida liitumis-
lepinguid. Loe detailsemalt Elektrilevi kodulehelt www.elektrilevi.
ee/kiireinternet

Eramajade puhul toome trassi väljaehitamisel sidekaabli üld-
juhul maja või kinnistu piirile, kas õhuliini või maa-aluse kaabliga. 

Kortermajade puhul on oluline ligikaudu poolte korterite 
liitumislepingute olemasolu, vastasel juhul kallist ja keerulist 
kinnistusisest sidevõrku rajama ei hakata. Kui liitumisavaldusi 
on piisavalt sõlmib Elektrilevi korteriühistuga koostöölepingu. 
Seejärel korteripõhised liitumislepingud kinnitatakse ning algab 
ehitus, mis lõpeb kaabli paigaldamisega korteri sisse, välisukse 
vahetusse lähedusse. Liitumistasu tuleb kortermajade klientidel 
tasuda alles meiepoolse kinnituse järgselt, et asume kindlalt 
ehitama.

Esmase liitumistähtaja perioodil on liitumistasu 199 eurot. 
Liitumistasu on ühekordne ja sellega ei kaasne hoolduskulusid. 
Pärast esmast liitumistähtaega (3 kuud) liitumise hind tõuseb. 
Võrguga liitunud kliendi jaoks on operaatori valik vaba ehk tee-
nusepakkujaks saavad olla nii Telia, Tele2, Elisa või mõni teine 
turuosaline. 

Kogu maailma ootamatult tabanud koroonakriis ja erineva 
rangusastmega liikumiskeelud näitavad ilmekalt, et kvaliteetne 
interneti püsiühendus võiks ja peaks igaühel tagataskus olema. 
See aitab ka kõige keerulisematel aegadel Eesti ja maailma 
asjadega kursis olla. Suhelda töökaaslaste, koostööpartnerite, 
lähedaste ja sõpradega. Olla levis ja püsida ühenduses!

Mait Rahi, 
Elektrilevi uute teenuste projektijuht
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Sel aastal on kevad saabunud teisiti. Muidu ju kevad nagu 
kevad ikka, veidi viludavõitu, kuid juba talve lõpupoole saabus ka 
Eestisse koroonaviirus. Usun, et meil kõigil on pidevast haiguse 
jutust päris kõrini ja seepärast ma selle külaskäigu ette võtsingi. 
Lehest võib lugeda ja raadiost kuulda, et oleme hakanud rohkem 
kodusid remontima ja aiatöid tegema - ikka selle viiruse tõttu 
kehtestatud piirangute tõttu.

Imelik, eelmisel aastal tabas viirushaigus meie aianduskooli 
noori viljapuid, mis tulid hävitada, täna kaitseme inimesi.

See viiski mind mõttele uurida meie valla teiselt puukooli 
pidajalt Sirje Toodingult, kuidas temal kevad on kulgenud.

Saame kõigepealt tuttavaks, Sirje. Mina Sind natuke tean, 
oleme kokku puutunud aianduskooli kaudu ja olen ostnud 
ka Sinu kasvatatud viljapuid. Kas Sa oled Räpina tüdruk?

Ei ole, olen pärit hoopis teisest Eestimaa otsast, Sakust. 
Tulin siia aianduskooli, tundsin kohe, et see on minu kutsumus. 
Kui kaheksa aastat pärast kooli elutee Räpinasse tagasi tõi, siis 
teadsin, et tahan saada aianduskooli õpetajaks. Õnnestuski, 
aastad läksid ja aianduskooli õpetaja ametit sai rõõmuga peetud 
kolmkümmend viis aastat. 

Elukoha muutus oli päris suur, kõik jäi kaugele. Kas 
koduigatsus vaevas?

Alguses vaevas, aga kui abiellusin, lapsed sündisid  ning oma 
kodu looma hakkasime, ei olnud enam aega koduigatsust tunda. 
Minu kodu on siin, Köstrimäel.

Kas puukooli rajamine ja nüüd selle pidamine on kee-
ruline töö?

Algus on natuke keeruline küll. Väga täpselt peab teadma, 
mida ja kuidas teha. Tahaks kohe näha ju ka tulemusi, aga puud 
kasvavad küllaltki aeglaselt. Eelmise aasta tehtut näeb alles 
järgmisel aastal või isegi hiljem. Pookimise õnnestumise näeb 
küll kiiremini ära, aga seda, milline puu saab jõu sisse, milline 
mitte, seda peab ikka ootama. Aga rõõm õnnestumistest on suur. 
Alati on heameel saada tagasisidet. 

Lehelugejad ootavad alati spetsialistide nõuandeid, 
eriti hea on neid saada ju praktikutelt. Millised oleksid Sinu 
soovitused viljapuuaia rajajatele?

Peaaegu iga taime kohta, olgu puu, põõsas vms, saab öelda, 
et mida maitsvamad viljad, seda rohkem ähvardavad haigused, 
kõikuvad ilmastikuolud jne. Ma ei ole suutnud vastu panna kiu-
satusele aeda ikka ka heade maitseomadustega sorte istutada. 
Istutan nii, et iga õrna sordi kõrvale istutan mõne vastupidava-
ma, vaheldumisi. Nii on reeglina ka tolmlemine hea. Eriti käib 
see ploomipuude kohta. Ploomisortidest on mul oma aias kõige 
rohkem sorti `Edinburgh`, ka vana hea `Emma Leppermann` on 
kohal, üks paremaid kompotiploome. Meie omad eesti sordid on 
ka väga head: ̀ Liisu`, ̀ Ave`, neile Eestimaal meeldib. Sellel aastal 
oli halb tolmlemise aasta, ehkki puud talvitusid kenasti. Tuul, vihm 
ja jahe ilm ei lasknud mesilastel oma tööd teha. Ma võtsin selle 
töö ise käsile. Suure tolmuharjaga kõnnin ploomipuude read läbi, 
ikka puult-puule ja siis rea lõpust tagasi. Ilma ploomideta ei ole 
jäänud ühelgi aastal.

Püha Voo jõgi teeb  võimsa kaare, liivakivipaljandid taandu-
vad, vesi murrab üle 10 000 aastat tagasi mandrijää kohale vee-
tud  kivikärestiku.   Künkal seisab iidne  hiiepärn, allikas nõristab 
puhast vett nõlvast alla. Tuhat aastat ja  kauemgi on siin olnud 
kaupmeeste, sõdalaste ja rändurite ülekäigukoht – usu, keele ja 
kommete risttee. „Vankre  lätsiva ülõ- nigu rappin takah“, võis 
vana koolmevaht teada ja ütelda.

Räpina on maailm omaette. Siin ei ole võrokõstõ küngas-
maa, Tarto liin jääb kaugemale, setodega on hoopis selge vahe 
vahel. Maavallast eraldab  Räpinat, Eesti  „kõgõperämist“ valda,  
läbimatu Meelva – Määratö soomassiiv, idas hoiab Euroopa 
tsivilisatsiooni Lämmijärv. See on  justkui suur jõgi, mis sulab 
varem ja külmub hiljem.  Sillapää  klassikaliste sammastega loss 
seisab Võhandu käänus, üle vee legendaarsest Lõwenwalde 
paberivabrikust, mille keedetud paberist sai kunagi raha trükitud…  

Lossi rajaja, Liivimaa maamarssali  Eduard von Richteri esiisa 
olid aadeldatud Poola kuninga Sigismund II Augusti poolt 1569. 
aastal mitte sõjaliste vallutuste, pigem kirjatundmise ja kultuuri 
edendamise  eest.  Anderikas vend Otto Friedrich von Richter oli 
koolitatud Tartu ülikooli rektori Ewersi hoole all. Noorelt surnud  
orientalist Otto rändas ja uuris Türgi, Egiptuse ja muistse Trooja 
varemeid. Tartu ülikooli muuseumis on mitmeid Richterite anne-
tatud käsikirju ja eksponaate. Võime häbenemata väita, et kaks 
põlvkonda Richtereid juhtisid Räpinast tervet Liivimaad koos 
Riia linnaga. Klassitsistliku Sillapää  lossi kavandas arvatavasti 
arhitekt Emil Julius Strauss. 1855.aastal müüsid Richterid  mõisa 
Peter von  Siversile, kes  elasid lossis kuni1919. aastani, mil siia 
rajati kohalik haridusasutus ja hiljem aianduskool. Täna tegut-
seb  lossis  Räpina valla muuseum ja muusikakool. Richterite 
ja Siversite Sillapää lossiparki rajatud prantsuse aia ja inglise 
pargi kultuur kandus edasi taludesse. Räpinast sai, ja on tänini, 
Eesti aianduskultuuri pealinn. Ehkki sõjalippude ja võõrvõimude 
vahetused pole Räpinat otseselt purustanud, on loss ajaloovapus-
tustes siiski  väsinud. Klassikalised vaated Võhandu jõe prantsuse 
pargile,  pidulikus rõivastuses laskumine inglise parki – euroopalik  
stiilipidu Sillapää lossi trepilt on lahkunud, historistlik lossisaal on 
lagunenud, siseruumid  kulunud ja lossielu soikunud… 

Tänu värske  vallavalitsuse energilistele pingutustele  oleme 

täna väga lähedal Richterite ja Siversite ajastu sujuvale naasmi-
sele  väärikate eestlaste Euroopa kultuuri. Uuringud ja projektid 
on tehtud, otsused langetatud  ja raha leitud.

Sillapää lossi klassitsistlikud proportsioonid säilitatakse, 
saal restaureeritakse vastavalt muinsuskaitse ettekirjutustele,  
ennistustööd teostatakse parima võimaliku tehnoloogiaga algu-
pärasel viisil.

Räpina inimestele on Sillapää lossi restaureerimine suur asi 
–  emotsionaalset „mulle meeldib – mulle ei meeldi“ – sosinat ikka 
kostab,  ja see on normaalne. Tõsi on, et  kui mõisnikud lahkusid 
ja koolilapsed eelmisel Eesti ajal mõisasse tulid siis lossisaali 
sambaid tõsteti ümber, osa sambakapiteele lõigati üsna jõhkralt 
saega pooleks, et isetegevuslased saaksid laululaval harjutada. 
Kahhelahjud lõhuti maha, moodne aeg tõi sisse keskkütte soo-
juse. Seinatahveldused, kapiteelid ja karniisid (ld. k. „coronis“)  
pintseldati kättesattunud värvidega üle nõnda, et  saali laeäärise 
looklev profiil jäi aimatavaks  ja  osaliselt ka kahjustunuks. 

Maamarssal  Richter – isa ja poeg – ei pidanud koonerdama 
lossi saali klassikaliste kapiteelidega (ld. k. „capitellum“),  puit-
sammaste ja lae kohtumise ornamendid olid valatud stukkdekoori, 
kapiteelid on elegantsed Joonia ja Korintose repliigid kohalikus 
Balti traditsioonis. Kunstiajaloolased märkavad sarnasusi Kure-
maa lossiga, oletatavasti samuti  arhitekt Straussi joonistatud. 
Märgime, et Joonia sammas on peenem ja kõrgem, sihvakam  kui 
Dooria matsakas madalus, Joonia kapiteelid on sageli rullpadja 
kujulised. Räpina Sillapää lossi saali sambad ulatuvad otseti  
peenemasse Korintose stiili, kus iseloomulik on taimornamendi 
helmesvöö. Värvikihte uurinud Maalingute Restaureerimise OÜ 
leidis Richterite  algsed värvid, mille põhjal Diviprojekt  kavandas  
esialgsed värvilahendused. Soojus ja pidulikkus taastugu! 

 Richterite aegsed puusambad, 30-ndatel ümber paigutatud ja 
osaliselt pooleks saetud sambatipud ning autentselt säilinud hab-
ras kipsstukk kapiteelidel ja muinsuskaitse eritingimused ei või-
malda  sambaid veelkord liigutada – sambad  pole puuhalud!  Küll 
aga lammutatakse sõjaeelne kohmakas lava, mis asendatakse 
portatiivse, liigendatud ja kokkuvolditavaga, et lauljate ja orkestrite  
esinemise lõppedes võiks ballisaalis avaralt tantsida. Teksad, 

Juubelihõnguline 
kogukonnafestival Lintes

Laupäeval, 15. augustil ootame kõiki juubelihõngulisele kogu-
konnafestivalile Lintesse.

Viis aastat on pikk aeg ja meenutada on palju. Selle ajaga 
oleme ise muutunud ja eriti palju muutusi on toimunud Linte 
külaelus. Kõik saab ikka alguse kellegi eestvedamisel. Esimene 
külapäev Lintes toimus aastal 2006. Järjekorras teine külapäev 
leidis aset 2017 ja nii oleme tänaseni seda traditsiooni jätkanud. 

Külapäev on tore sündmus, mis aitab liita kogukonda, luua 
uusi kontakte ja üles soojendada vanu suhteid. Külatraditsioonide 
loomine ja arendamine, noorte külaellu kaasamine ja turvalisuse 
tagamine on külas vajalikud kultuuri ja traditsioonide edasikand-
miseks ja arendamiseks külas. 

Piduliste arvukus külapäevadel näitab, et inimestele läheb 
oma küla korda. Tahavad koos teha, üksteist tundma õppida. 
See kõik on tervitatav.

Juubelihõnguline kogukonnafestival pakub sel aastal nii 
suurtele kui ka väikestele midagi meelepärast.

Hommik Lintes algab festivali laadaga. Laadaala on avatud 
09.00–16.00. Laadalt on võimalik osta maakaupa, vanavara, 
käsitöötarvikuid, istikuid ja head toidukraami. Festivali laat on 
kõigile külastajatele tasuta.

Üleskutse kõigile kauplejatele! Ootame laadale oma kaubaga 
kauplema. Info ja laadaplatsi registreerimine mtulintetegusad@
gmail.com või +372 5687 7335. Platsitasu kauplejatele on 15.00 €.  
Registreerimine on avatud kuni 5. augustini 2020.

Laste- ja noorteala on avatud 10.00–14.00. Tegevusi jätkub 
nii pisematele kui suurematele noortele.

Plaanis on külaorienteerumine, batuudiala, erinevad las-
teatraktsioonid, vibutreening ja saori kangastelgedel kudumine.

Traditsiooniline küladevaheline jalgpallimatš toimub külaplatsi 
jalgpalliväljakul kell 15.00–17.00. Võistkonna suurus 5+1 mängi-
jat. Mänguaeg 8+8 minutit. Esikolmikule panevad auhinna välja 
erinevad toetajad!

Pane oma külavõistkond kindlasti kirja hiljemalt 10. augustiks 
aadressil mtulintetegusad@gmail.com või helista +372 5687 7335.

Õhtuse kultuuriprogrammiga alustame festivali alal kell 18.00. 
Tantsumuusikat mängib ansambel Eesti Gun & Liisa.  Esinevad 
mitmed kultuurikollektiivid ja üllatusesineja. Südaöösel üllatab 
peadpööritava etteastega kõiki festivali külastajaid Tuleteater 
Zerkala.

Mitmeid seltskonnamänge viib läbi õhtujuht Andri Võsokovski.
Kogu päeva kannab tühja kõhu eest hoolt FoodMasterita OÜ.
Ootame festivalile! Jälgi reklaami MTÜ Linte Tegusad 

Facebook´i lehel.

Andri Võsokovski
MTÜ Linte Tegusad juhatuse liige, festivali peakorraldaja

Sirje Tooding: Jahe kevad ei lasknud  
tänavu mesilastel oma tööd teha

Foto: Räpina Aianduskool

Paljud vanad õunapuusordid on meile tuttavad, aga mida 
uuematest soovitad?

`Liivi kuldrenett` on siiani paljude lemmik, aga lisandunud on 
tõesti palju häid õunasorte. Mulle meeldib väga `Auksis`, samuti 
`Krista` ja `Liivika`. 

Kas sellel kevadel istutatakse rohkem viljapuid?
Tundub küll nii. Eriti tore on, et paljud noored inimesed on 

meie poole tee leidnud ja ostavad õhinal puid oma koduaeda-
desse. 

Mida Sa veel sooviksid öelda, mida ma ei ole osanud 
küsida?

Istutage igal aastal üks puu, pole vahet, milline. Siis on teie 
aias ikka lootust saaki korjata ja puudest rõõmu tunda, kui siis 
tundub, et neid saab palju, võib nt talv mõnel aastal palju pahan-
dust teha, aga midagi ikka jääb ja olete saanud ka kogemuse 
võrra rikkamaks. Ehk tuleb uuesti mõelda, milline koht on millisele 
puule parim kasvukoht, mõne puu istutasite kogemata hoonele 
liiga lähedale jne.

Nüüd ma ei saa jätta küsimata – kuidas pensionipõlv 
kulgeb?

Oi, kiirelt! Mulle väga meeldib. Olen väikese töökoormusega 
aianduskoolis viinamarjakasvatuse õpetaja ja ikka kursis aian-
duskooli tegemistega, oma puukool ja aed võtab samuti palju 
aega. Olen nüüd avastanud, et lugemiseks on aega ja see on nii 
põnev! Ma olen ühe talvega rohkem lugenud, kui varem mitme 
aasta jooksul kokku!

Soovime Sirjele palju rõõmu oma tööst ja soovime tugevat 
tervist!

Sirje Toodinguga vestles

Enel Liin

tossud ja dressipluusid jäägu  peenramaale küürutama,  ballisaa-
lis kahisegu Räpina daamide seelikud, härrade kaelasidemete 
maniskid las poovad põldurite ja metsameeste kaelu. Lossi ja 
pargi  klassikaline vaade püha Voo jõe voogudele väärib parimat!

Kenade figuraalsete nurkadega seinatahveldused ilmu-
sid sondeerijate skalpellide kaeves lossisaali seinte paksude 
värvikihtide alt – need säilitatakse ja eksponeeritakse. Paljugi 
algset ja väärtuslikku on õnneks alles – treppide sepised, aknad, 
siseuksed, osa käepidemeid on ärastusest pääsenud. Alatskivi 
lossist on Räpinasse sattunud tugitoole ja diivaneid – needki 
restaureeritakse. Seinad värvitakse kerge helerohelise tooniga  
nõnda, et tahveldused jäävad osaliselt paistma.   

Restaureerijatel on raske ülesanne kindlustada mitme eri 
ajastu krohviga plätserdatud lagi – lubivärvi hoolsa pintsliga 
maalitud helehall lagi peab saama autentse ilme. Swarovski 
kristallidega kaunistatud kolm kuldset laelühtrit heidavad  pidu-
likku valgust ballisaali, naturaalsest puidust liistparkett ja valitud 
seinaliistud koos portselanist elektripistikutega ei tohi jätta kahtlust 
härrastelossi tagasi saabunud kultuurist.   

 Ehk aasta pärast koidab päev, mil lossikardinaid eest tõm-
mates paistab lossisaali varakult kõrgele upitanud päike, mis 
seni niiskelthallis taevas harva vilksatanud on. Loss ja park  hin-
gavad ühes rütmis – enam ei  piira nähtavust ainuski  silmariive. 
Lossi rikkalike mälusäilikutega muuseum on rahvale avatud,  
ülakorruselt kostab arglikke klaveriakorde, saalis seatakse vanu 
restaureerituid diivaneid ja tugitoole, neile stiililt sobivad Émeralte  
istetoolide viltpadjad toolijalgade all paigutuvad hääletult ritta  
saalikorraldaja käe all.  Saali seintelt jälgivad Richterite ja Siversite 
porteed nõudlikul pilgul lossikülalisi.

 Avatakt. 
 Dirigent lööb lahti Sillapää laulumängu, milles 200 aastat on 

nagu üksainus päev.  

Kalle Mälberg,
Räpina vallavolikogu kultuurikomisjoni liige

Naha küla, Kõrvõotsa talu

„UNISTUSTE RAUGEMATUS. SILLAPÄÄ LOSSI ÄRKAV ELU“



L, 20.VI 10–16 Muuseumipäev: muuseum 25
  Tasuta, info tel 5332 1691
   Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
T, 23.VI 11– Jumalateenistus ja mälestushetk 
 12:30 ausamba juures. Võidutulest võimalik oma 
  küünalt süüdata alates kl 16 
  Tasuta, info tel 796 1363
   Ausamba pargis
T, 23.VI 13 Kalmistupüha Leevil Leevi kalmistul
L, 27.VI 10– unustatud mõisad: Sillapää loss
 18:40 Perepilet 7€ / täiskasvanud 4€ / 
  pensionärid 2€, info tel 5332 1691
   Sillapää lossis
P, 28.VI  13.00 Kalmistupüha Mehikoormas 
   Mehikoorma kalmistu
N, 2.VII 19– Kontsert „Valitud pärlid Eesti operettidest” 
 20:30 Pilet eelmüügist 5€, kohapeal 10€. 
  Info tel  796 1363
   Sillapää lossi rosaariumis, 
   saju korral Räpina kultuurikeskuses
P, 5.VII 13.00 Pedaspää kalmistupüha 
   Pedaspää kalmistul
P, 5.VII 15.00 Meerapalu kalmistupüha 
   Meerapalu kalmistul
T, 7.VII 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine
  Osalemisest teatada 29. juuniks, 
  info tel 796 1960 Räpina sadamas
L,11.VII  10– unustatud mõisad: Sillapää loss
 18:40 Perepilet 7€ / täiskasvanud 4€ / 
  pensionärid 2€, info tel 5332 1691
   Sillapää lossis
P,12.VII 10– unustatud mõisad: Sillapää loss
 18:40 Perepilet 7€ / täiskasvanud 4€ / 
  pensionärid 2€, info tel 5332 1691
   Sillapää lossis
N,16.VII 17–22 Peipsi järvefestival: Mehikoorma
  Tasuta, info tel  5696 4686 
   Mehikoorma sadamas
R,17.VII 19–23 Südasuvine lõõtsasimman „Külaharmoonia” 
  Täispilet 5€ / õpilased, pensionärid 3€, 
  info tel 796 1363 Ruusa pargis
L, 18.VII 9–15 Kalameestepäev. Tasuta, info tel 796 1363 
   Võõpsus
L, 18.VII 17–22 Peipsi järvefestival: Räpina
  Tasuta, info tel 5696 4686 Räpina sadamas
L, 25.VII 10 Heino Tolstingu XIII mälestusvõistlused 
  võrkpallis. Tasuta, info tel 508 3066
   Naha külaplatsil
L, 25.VII 11:30 Motokross „Isad ja pojad“
  Täiskasvanud 8€ / lapsed tasuta / 
  piletid kohapealt Linte krossirajal
N,30.VII 19–21 Mooste Elohelü eelkontsert „Aegade side. 
  Mari Viirland”. Tasuta, info tel 796 1363
   Pääsna külas
R,31.VII 18 Mälumängufestival „Välimäng“
  Tasuta, info tel 517 2724
   Räpina keskväljakul

Vaata lisa: www.kultuur.rapina.ee
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ÕNNITLEME VANEMAId!

Lisandra Poolak
24.04.2020

Rasmus Maran
27.04.2020

Lennart Lõhmus
14.05.2020

See maailm mis elab sinus
mis sinuga ühes loodi
on sama vana kui sina
ja veidi su enda moodi...
                               Jaan Kaplinski

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad …

MEIE HULGAST ON LAHKUNUd

Leonhard Johanson 
30.04.2020

Koidula Mahlakas 
07.05.2020

Erna-Johanna Truuts 
09.05.2020

Väino Jõeluht 
11.05.2020

Zinaida Solujazikova 
15.05.2020

Kalju Kusnets 
22.05.2020

Igor Grinin 
28.05.2020

KUTSE

Räpina poldri maaparandusühistu 
korraline üldkoosolek toimub  

26.06.2020 kell 16.00 Räpinas, Jõe 4 
Koiva maja saalis.  

RÄPINA LAAdAd:
21.06 Juunikuu laat
05.07 Suvelaat
19.07 Juulikuu laat
02.08 Augustikuu laat
16.08 Lõikuskuu laat
13.09 Septembrikuu laat
27.09 Mihklilaat
11.10 Sügislaat
25.10 Oktoobrikuu laat

NÄITUSEd
Toivo Leesi fotonäitus „Aastaaegade muusika…“ Räpina 
Muusikakoolis
Püsinäitus „Igas inimeses on mõni protsent aednikuverd“ 
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
Näitus „Ajaloo jäädvustusi“ Räpina Koduloo- ja Aiandusmuu-
seumis
Yyhely Hälvini graafika ja maalide näitus „Valgus“ Räpina 
loomemajas
Einar Sirge loodusfotode näitus Leevi rahvamajas 
Tiina Kutsari maalide näitus-müük Mehikoorma seltsikeskuses

Soovin rentida Räpina piirkonnas garaaži

Tel: 5553 0314


