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Räpina vallavanem Teet Helm
pälvis Põlvamaa teenetemärgi
23. veebruaril andis Põlva maavanem Ulla Preeden Eesti
Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud vastuvõtul Räpina
Aianduskooli saalis üle tunnustusmärgid maakonna kõige
teenekamatele. Põlvamaa teenetemärgi pälvis ka maakonna
ja kohaliku elu edendaja Räpina vallavanem Teet Helm.
Põlvamaa teenetemärk on maakonna kõrge tunnustusmärk,
millega autasustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud kaasa maakonna arengule ning paistnud silma maakonna
jaoks oluliste saavutustega. Räpina vallavanem Teet Helmi puhul
on nende ettevõtmiste ja saavutuste nimekiri väga pikk.
Teet Helm on Põlvamaa arengus osalenud juba 1973. aastast, mil alustas tööd Räpina metsamajandis. Järgnes töö EPT
Põlva Rajoonikoondises, Räpina Tuletõrjeühingu esimehena,
tegevettevõtjana. Pidevalt on ta muu töö kõrvalt aktiivselt tegev
olnud ka ühiskondlikus elus. Aastail 2002–2003 oli ta Riigikogu
liige. Alates 2005. aasta sügisest alustas Teet Helm tööd Räpina
vallavanemana, kellena tegutseb väsimatult tänaseni.
Tema eestvedamisel on kerkinud ja korda saanud hooneid
ja muid rajatisi, mis Räpina valla kordades atraktiivsemaks ning
tõeliseks hea kodu kohaks on muutnud. Teet Helmi vedamisel on
vallas käima lükatud erinevaid iga-aastasi sündmusi, mis leiavad
kõlapinda kogu maakonnas. Räpina vallavanem on tegev paljudes
kohalikku elu edendavates töörühmades ja nõukogudes, millest
nii mõnegi loomise initsiaatoriks ta ise on olnud.
Palju õnne Räpina vallavanemale hästi teenitud tunnustuse
puhul!

Räpina Rahvaleht

Põlva maavanem Ulla Preeden ulatab Räpina vallavanem
Teet Helmile üle Põlvamaa teenetemärgi.
Foto: Põlva Maavalitsus.

Valsside õhtuga meenutati legendaarset tantsuõpetajat
Veebruari viimasel reedel toimus Räpina Aianduskooli saalis
meeleolukas ja mälestusi täis valsside õhtu. Tantsuõhtu idee autor
oli legendaarne (rahvatantsu)õpetaja Helge Tootsman (1935–2008),
kelle 80. sünniaastapäeva tähistamiseks tema mõte teoks tehti.
Enne kontserti käidi Ristipalo kalmistul, et sealgi armastatud
õpetajat süüdatud küünalde paistel hea sõnaga meenutada.
Kohal olid kõik need tantsijad ja kaasteelised, keda Helge oma
helgusega puudutanud on: Põlva Memmed, Pihlamarjad, Murelid,
Reilender, Naksid ja Roosid, alles mõne kuu eest loodud veel õige
nimeta naisrahvatantsurühm, Räpina Noored Naised ning loomulikult Helgerid – Helge enda järgi nimetatud segarahvatantsurühm,
mida õpetaja sai juhendada ainult viis kuud, aga milles tema vaim
siiani särab ja tantsib. Loomulikult on tantsupisikust nakatunud Helge
Tootsmani peregi, kes sel südamlikul õhtul samuti osaline oli ning
kõiki kokkutulnuid kõige soojemalt tänas.
„Hea rahvatantsujuhendaja on tagasihoidlik ja tasane, sõbralik
ja lahke, väga loominguline, põhjalik, korrektne, aktiivne ja algatusvõimeline,“ nii on Helge Tootsmani kunagi iseloomustatud, nagu
meenutas valsside õhtul Põlva Memmede juhendaja ning Põlva
Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Helje Põvvat. Just sellisena mäletatakse ja hinnatakse tantsuõpetajat tänaseni.
Tema pärand elab edasi igas tantsijas ja tantsurühmas, kelleni tema
kiirgus otseselt või kaudselt on jõudnud. Nagu valsside õhtul näha,
on neid inimesi väga palju ning tekib aina juurde.
Valsside õhtule tõi iga tantsurühm vähemalt ühe kauni valsi.
Üritusel esitati nii Helge Tootsmani kui tema õpilaste loodud tantse.
Reilender leidis oma mitmekülgselt andeka rühma seast lõõtspillimängija ning lauljagi, kelle viiside saatel ülejäänud kooslus tantsis.
Murelid keerlesid oma heledas ilus. Pihlamarjad püüdsid pilku kaunite
Räpina seelikute lehvides. Helgerid tantsisid justkui erilises rambivalguses – kogu nende tegu ja nägu viibis just parajasti kestvas hetkes.
Õhust oli tunda, et kõik tantsijad sel õhtul just Helge Tootsmani auks
oma kunsti esitasid.
Valsitaktis keerlemise vahele räägiti õpetajast lugusid ja legende,
mida jätkus tegelikult palju enam kui neid mikrofonide sisse jutustada

jõuti – iga lugu kutsus rahva seas esile aina uusi lustakaid või õpetlikke
pajatusi, mida Helge Tootsmani kohta veelgi võinuks rääkida. Mõned
muljed jõudsid ainult kõrvalistuja kõrvu, kust nad aga kindlasti edasi
suurde legendidepilve rändavad, et lõpuks kõikidele teatavaks saada.
Ega suuline pärimus tegelikult ju kehvem ole kui kirjalik – ikka on see
olemas, kusagil, kellegi kahe kõrva vahel.
Helge Tootsmani mäletatakse alati rõõmsameelse, pisut krutskeid täis, aktiivse ja alati liikuva naisena, kes ka karu võis tantsima
panna. Teda meenutatakse hea sõnaga kui autoriteetset, aga
humoorikat matemaatikaõpetajat, kes lugupidamise aine vastu ka
oma õpilastesse süstis. Ta oli alati abivalmis kolleeg, kes ei pidanud
paljuks oma igapäevaste tegemiste kõrvalt tarviduse tekkimisel ka
teisi nende tegemistes abistada või pakkuda noorematele õpetajatele
algusaastatel tuge ja head nõu. Humoorikaid legende räägitakse
tema hajameelsusest – see hajameelsus ei puutunud kunagi tema
töösse, ent ilmutas end mõnikord igapäevatoimetustes. Näiteks võis
õpetaja unustada, et on tööle sõitnud autoga ning koju suunduda
harjumuspäraselt ühistransporti kasutades. Ta oli sõja ajal üles kasvanud lapsena argielus vähenõudlik: ei hoolinud ta suurt toidust ega
mugavast transpordist. Helge mõtted viibisid alati tema töö ja kire
juures, millesse ta suhtus hea kunstniku loomingulisuse ning matemaatiku praktilise tõsidusega. Kõik need omadused ja iseärasused
tegidki temast erakordse inimese, kellest veel pikka aega särasilmil
legende räägitakse.
Pärast kõigi rühmade austusavaldusi, valsse ja mälestusi jätkus
õhtu tantsurahvale iseloomulikult – tantsuliselt. Üks õige tantsija ei jäta
ju kunagi jalakeerutuse võimalust kasutamata ja nii ringlesid paarid
saali põrandal veel pikalt Leevaku küla bändi ning lõõtspillimuusika
saatel. Üheskoos tantsiti seltskonnatantse, üheskoos maitsti head ja
paremat ning jätkati omavahel mälestuste jagamist.

Anu-Cristine Tokko,

Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

Noor Meister 2015
floristika erialal võidutsesid
Räpina Aianduskooli õppurid
6. ja 7. märtsil toimunud kutsehariduse aasta tippsündmusel Noor Meister 2015 selgitati välja Eesti parimad noored
meistrid 25 erialal. Võistlustel osales ligi 350 Eesti kutsekoolide õpilast. Korraldajate hinnangul külastas suursündmust
11 000 inimest.
Floristika erialal saavutasid 1. koha Räpina Aianduskooli
õpilased Brigitta Allemann ja Jane Sidron ning 2. koha Ruslana
Bogoslavskaja ja Ksenija Bibikova.
Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsari sõnul aitab
Noor Meister murda müüti kutseharidusest kui asendusharidusest või lapsepõlve pikendamisest ning näitab ühiskonnale, et
hea kutseharidus on väärikas ja kindel valik. „Tippspetsialistid ja
oskustöölised lähevad igal pool maailmas üha enam hinda. Inimene, kes teeb keerulist tööd ning suudab areneda koos tehnika
arenguga, on üha nõutum kogu läänemaailmas. Tema palgatase
kasvab kindlasti keskmisest kiiremini,“ selgitas Tamsar.
Võistlustel selgitati välja parim noor müüja, majutusteenindaja, mehhatroonik, florist, juuksur, pagar, ehituspuusepp, tisler,
ehitusviimistleja, plaatija, maastikuehitaja, infotehnoloog, veebidisainer, graafiline disainer, müürsepp, logistik, puhastusteenindaja,
elektroonik, elektrik, rätsep, keskkonnatehnika lukksepp, hooldustöötaja, restoraniteenindaja ja keevitaja. Kohtunikud hindasid
võistlejate kiirust, täpsust ning omandatud teadmisi ja oskusi.
Lisaks kutsemeistrivõistlustele olid üritusel avatud kümme
populaarset töötuba, kus külastajad tutvusid mänguliselt ja kaasahaaravalt erinevate valdkondade ametitega. Samuti tutvustasid
kutseõppevõimalusi 31 Eesti kutsekooli.
Sihtasutus Innove korraldas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, erinevate partnerite ja toetajatega Noort Meistrit
kolmandat korda ning igal aastal on võistlejate arv ja külastajate
huvi kasvanud. Noor Meister 2015 suursponsor oli Ericsson.
SA Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse
tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste
vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

Liina Liiv,

SA Innove kommunikatsioonispetsialist

Räpina Aianduskooli floristika õpilased Brigitta Allemann ja
Jane Sidron võistlushoos.
Foto: Elina Malleus.

Räpina Rahvaleht
Väljaandja:
Räpina Vallavalitsus
Kooli tn 1, Räpina 64504
Toimetaja:
Annika Oper
telefon: 5817 2124
e-mail: rahvaleht@rapina.ee
Kujundus & trükk:
Paar OÜ Tartu, Ilmatsalu 3g
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ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUS
TÕUSEB 15 000 EURONI

RÄPINA VALLAVOLIKOGU
25. veebruaril toimunud volikogu istungil võeti vastu 7 otsust
ja 1 määrus.
1. Otsusega nr 9 kinnitati Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjoni 21.01.2015 akt nr 1.
2. Otsusega nr 10 valiti rahvakohtunike kandidaatideks Dairi
Kokmann, Tiiu Adrijan, Inge Hirmo, Evi Tiigimäe, Virge Mastik.
3. Otsusega nr 11 kehtestati Võuküla küla Aida (Jõeotsa)
kinnistu detailplaneering.
4. Otsusega nr 12 kehtestati Köstrimäe külas asuva Härsingu
kinnistu detailplaneering.
5. Otsus nr 13 on asutusesiseseks kasutamiseks (juurdepääsupiirangu alus: AvTS § 35 lõige 1 punkt 12).
6. Otsusega nr 14 otsustati omandada kinnistu registriosa
nr 2263038 omanikult Räpina vallas Räpina linnas Võhandu
tn 23 kinnisasja jagamisel moodustatud katastriüksus ligikaudse pindalaga 112 m2, lähiaadressiga Võhandu tänav T2,
hinnaga 150 eurot, sihtotstarbega transpordimaa (007; L).
Moodustatava katastriüksuse pindala võib erineda +/- 20%.
7. Otsusega nr 15 otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Räpina vallas Meelva külas Genadi Zahharovi pärandvara
koosseisu kuuluvate ehitistealune ja selle teenindamiseks
vajaminev maa-ala sihtotstarbega elamumaa (001; E).
8. Määrusega nr 3 muudeti Räpina Vallavolikogu 26. veebruari
2014. a määrust nr 7„Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu
ja hüvituste maksmise kord”.
Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused on väljas vallavalitsuse stendil aadressil Kooli 1 ning nendega on võimalik tutvuda
volikogu kantseleis, valla raamatukogudes ja internetis aadressil
www.rapina.ee.

Piret Sermandi,
volikogu asjaajaja

PÕLVA MAAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA
2015. AASTA PÕLVA MAAKONNA
AVATUD NOORTEKESKUSTE
PROJEKTIKONKURSI
Avatud noortekeskuste projektikonkursi korraldamise eesmärgiks on toetada avatud noorsootööd kohaliku omavalitsuse
tasandil avatud noortekeskuste projektide kaudu.
2015. aasta konkursi prioriteedid Põlvamaal on:
 noorte omaalgatuslike ja innovaatiliste ideede toetamine;
 maakonna noortekeskuste omavahelise koostöö arendamine
ja tugevdamine;
 noori arendavate tegevuste elluviimine, selleks vajalike
vahendite ja seadmete soetamine ja/või restaureerimine
ning valmistamine;
 maakonna töö- ja ettevõtlusvõimalusi tutvustavad tegevused.
2015. aasta konkursi ajakava:
 12. märts 2015 konkursi väljakuulutamine;
 13. aprill 2015 taotluste esitamise tähtaeg (taotlused esitada
e-posti aadressile karin.viljus@polva.maavalitsus.ee);
 17. aprill 2015 ringkäik maakonna avatud noortekeskustesse
ja projektikomisjoni istung;
 20. aprill 2015 konkursi tulemustest teavitamine taotlejate
e-posti aadressidele;
 21.–30. aprill 2015 lepingute sõlmimine;
 14. detsember 2015 aruande esitamise tähtaeg (digiallkirjastatud aruande esitamine e-posti aadressile info@polva.
maavalitsus.ee).
Täpsem info ja konkursiga seotud dokumendid on leitavad
Põlva maavalitsuse veebilehelt!
Lisainfo:
Karin Viljus,
HSO peaspetsialist (noorsootöö)
Põlva maavalitsus
Tel: 799 8945 / 5855 2772
E-post: karin.viljus@polva.maavalitsus.ee

Põlvamaa aasta küla 2015
SA Põlvamaa Arenduskeskus kuulutas välja konkursi Põlvamaa aasta küla 2015 leidmiseks. Maakondlik võitja esitatakse
üle-eestilisele aasta küla 2015 konkursile, mida korraldab MTÜ
Liikumine Kodukant. Üle-eestilist konkurssi korraldatakse kuuendat korda ja võitja kuulutatakse välja Eesti külade maapäeval, mis
sel aastal toimub 7. augustil.
Ootame nii külade kui ka valdade ettepanekuid kuni 26. märtsini (k.a).
Konkursil osalemiseks peab küla esindaja (või KOV) täitma
ankeedi ja selle meile edastama.
Konkursi juhend ja täidetav ankeet on maakonna portaalis
aadressil www.polvamaa.ee.
Lisainfo:
Kaisa Tammoja,
SA Põlvamaa Arenduskeskus
510 9433

Räpina Rahvaleht ootab kaastöid
iga kuu 10. kuupäevaks aadressil
rahvaleht@rapina.ee

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling
allkirjastas määruse, millega tõuseb alustava ettevõtte starditoetus 15 000 euroni. Kui seni oli alustavatel ettevõtjatel
võimalik taotleda starditoetust 5000 euro ulatuses ning lisaks
pakuti ettevõtjatele kasvutoetust, siis EL uuel toetusperioodil
on need koondatud üheks toetuseks.
Minister Sullingu sõnul on uuendatud starditoetuse eesmärk
aidata jõuda ettevõtetel arengutasemele, kust nad ise on võimelised edasi liikuma. „Starditoetuse saamisele on seatud selged
kriteeriumid, milleni ettevõte peab kolme aasta jooksul jõudma.
Toetuse saamisega kohustub ettevõte looma uusi töökohti ning
jõudma müügitulu selge kasvuni. Uuendatud starditoetusega
soovime toetada uute tugevate ettevõtete loomist ning ühtlasi
laiendada Eesti eksportijate ridu,” märkis minister Anne Sulling.
Uuendatud starditoetuse saamisel peab ettevõtja alates abikõlblikkuse perioodile järgnevast kuust olema palganud vähemalt
kaheks aastaks kaks töötajat, kelle brutokuupalk on vähemalt

võrdne statistikaameti avaldatud mediaanpalgaga. Samuti peab
ettevõte näitama pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu kahel
järjestikusel majandusaastal vähemalt 20-protsendilist müügitulu kasvu, seejuures oodatakse toetatud ettevõtetelt kolmanda
majandusaasta lõpuks vähemalt 80 000 euro suurust müügitulu.
Esmakordselt on starditoetust lubatud kasutada palgakulude
kompenseerimiseks kuni 50 protsendi ulatuses toetusest. Samuti
toetatakse jätkuvalt ettevõtete põhivara soetamist, turundustegevusi ning arendustegevusi. Senisest rohkem pööratakse tähelepanu ka ettevõtete sisulisele nõustamisele nii toetuse taotlemise
eel kui ka toetusperioodi jooksul.
Starditoetust rahastatakse Euroopa Regionaalfondist,
meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot ning toetuse maksimaalne
osakaal abikõlbulikest kuludest on kuni 80%. Taotlusi hakkab
vastu võtma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Allikas: EAS

Omavalitsused saavad viis miljonit eurot
kergliiklusteede rajamiseks
Siseministeeriumi kergliiklusteede toetusskeemist saavad 16
kohalikku omavalitsust ühtekokku viis miljonit eurot uute kergliiklusteede rajamiseks. Põlvamaal saavad toetust Põlva, Räpina ja
Vastse-Kuuste vald.
Siseminister Hanno Pevkuri sõnul oli siseriikliku kergliiklusteede projektide taotlusvoor üle ootuste populaarne. „Omavalitsused
olid väga aktiivsed ja taotlusi saime kordades rohkem kui oli rahalisi võimalusi. Algselt planeeritud 4,6 miljoni euro suurust fondi
õnnestus küll varasemate jääkide arvelt suurendada 500 000
euro võrra, ent siiski peavad väga paljud projektid jääma kahjuks
ootele,” märkis Pevkur.
Hindamisel võtsid maanteeameti ja siseministeeriumi eksperdid arvesse projekti mõju piirkonna kergliikluse kitsaskohtade
lahendamisele ja liiklusohutuse suurendamisele. Samuti said
paremaid hindeid need projektid, mille puhul saab tööga peatselt pihta hakata ja mille edasine hooldamine on detailselt läbi
mõeldud. Hindamisel anti lisapunkte ühinenud omavalitsuste
projektidele.
Siseministri käskkirja kohaselt saavad kohese rahastamise
kokku 16 projekti ja reservnimekirja arvatakse 50 projekti. Kuus
omavalitsust saavad maksimaalse toetussumma ehk 400 000
eurot.
„Nii on plaanis rajada kergliiklustee Valga linnas Toogipalu
kalmistuni ning Räpina vallas Räpina ja Köstrimäe vahele. Põlva
vallavalitsus saab toetust Põlva linna ning Himmaste ja Eoste küla

ühendava kergliiklustee rajamiseks, Lääne-Saare vallavalitsus
aga Kuressaare ja Vaivere vahelise kergliiklustee ehitamiseks.
Vihula vallavalitsusel on kavas alustada Võsu-Käsmu kergliiklustee rajamisega ning Väike-Maarja vallavalitsus saab toetust
Väike-Maarja ja Kiltsi vahelise kergliikluse ohutuse tagamiseks,”
täpsustas Pevkur.
Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee rajamiseks
eraldatakse ligi 395 000 eurot ning Antsla-Kobela kergliiklustee
ehitamist toetatakse ligi 367 000 euroga. Kergliiklustee rajamiseks
saavad toetust ka Rapla, Paide, Elva, Vastse-Kuuste, Muhu,
Märjamaa, Lääne-Nigula ja Ambla vald.
Kergliiklusteede toetusskeem on suunatud kohalikele omavalitsustele väljaspool Tallinna, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja
Jõhvi ning Pärnu linnapiirkondi. Toetuse maksimaalne suurus
projekti kohta on 400 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr
on 85 protsenti projekti kogumaksumusest.
Eelmine siseriiklik kergliiklusteede taotlusvoor viidi läbi
2011. aastal. Selle tulemusel ehitati või on praegu ehitamisel
37 kergliiklusteed kogupikkusega ligi 90 kilomeetrit. Euroopa
Regionaalarengu Fondist rahastatavast linnaliste piirkondade
arendamise meetmest aastateks 2007–2013 on Eesti suuremad
linnapiirkonnad saanud toetust 100 kilomeetri kergliiklusteede
ehitamiseks.
Allikas: Postimees
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Toimub muusika-aastale pühendatud
maakondlik joonistuskonkurss
„Muusikat kuuled?“
On kätte jõudnud aeg asetada maakondlik koolikunstielu
jälle pildile. Käes on joonistuskonkursi aeg, mis on pühendatud muusika-aastale 2015. Seekord on toimumas konkurss
koostöös Räpina Ühisgümnaasiumi, Põlvamaa kunstiõpetajate ainesektsiooni ja Räpina Loomemajaga.
Konkursi teema: Muusikat kuuled?
Konkursi tingimused: töö formaat ja tehnika vabal valikul;
tööde kogus piiramatu; ootame ka teema alateemasid (nt Mutionu pidu).
Osalevad vanusegrupid:
1.–3. klass,
4.–6. klass,
7.–9. klass,
10.–12. klass.
Kõikide vanusegruppide esikolmikule auhinnad RÜG ja Räpina Loomemaja poolt.
Töö tagaküljele märkida: töö pealkiri, autor, kool, klass,
juhendaja, töö autori lemmik muusikažanr või laulja.
Tööd saata või tuua hiljemalt 29. märtsiks
Räpina Ühisgümnaasiumi aadressil
Kooli 5, 64 504 Räpina, Põlvamaa.
Kõik tööd osalevad näitusel Räpina Loomemaja ruumides
aprillis (1.04–20.04). Võitjatega võetakse ühendust (võimalusel
tagastatakse ka tööd). Näituse õnnestumiseks soovime rohket
ja julget osavõttu!
Loodame, et kunstikonkurss ühendab kõiki maakonna erinevaid koole, aitab lõimida aineid ja jääb traditsiooniliseks.
Lisainfo:
Jane Raud,
Põlvamaa kunstiõpetajate ainesektsiooni juht
Tel: 5566 8388
E-post: jane.raud@rapina.ee

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks.
Kui vajad kiiret abi, helista
hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112
päeval, 11.02.2015 üle ühtsele
hädaabinumbrile 112. Alates
11. veebruarist saab ühelt
hädaabinumbrilt 112 kutsuda
kiirabi, päästjaid ja nüüd ka
politseid.
Üks hädaabinumber muudab abi kutsumise inimesele
lihtsamaks: meeles on vaja pidada ainult üht numbrit 112 ning
kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt
numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad
numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Number 110 kaob kasutusest
peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus on jõudnud
miinimumini.
Lisainfo:
Jaana Padrik,
Häirekeskuse avalike suhete juht
E-post: jaana.padrik@112.ee
Tel: 628 7441
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Eesti Vabariigi 97. aastapäeva sündmustest Räpinas
Räpina vallas tähistati vabariigi 97. aastapäeva pisut
teisiti kui eelnevatel aastatel traditsiooniks on saanud.
21. veebruaril toimus kontsert külalistega Lätist, 23. veebruaril tunnustati Räpina Ühisgümnaasiumi pidulikul aktusel
valla tublimaid õpetajaid ja õpilasi ning 24. veebruaril oli
Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud jumalateenistus
Räpina Miikaeli kirikus ning mälestushetk Ausamba pargis.
Laupäeval, 21. veebruaril käis Räpinas külas valla sõprusomavalitsuse Gulbene novadsi esindus Lätist, et Eesti
Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontserdil omapoolse
muusikalis-tantsulise õnnesooviga esineda. Möödunud aasta
novembris külastas Räpina valla esindus Gulbene linna, et
tähistada koos lätlaste ja leedukatega Rietavase omavalitsusest
Läti Vabariigi 96. aastapäeva. Tegemist on Gulbene omavalitsuse algatusel sündinud mõttega käia igal aastal erinevas Balti
vennasvabariigis koos iseseisvuspäeva tähistamas. Sel korral ei
saanud leedukad kahjuks oma kiirete toimetuste tõttu meile külla
tulla. Järgmine aastapäevasündmus toimub Leedus 2016. aastal,
kui Leedu Vabariik tähistab oma 98. aastapäeva.
Kontsert Räpina Aianduskooli saalis kujunes suurejooneliseks – Räpina valda esindasid sel korral meie üliandekad
muusikakooli õpilased Regnar Preeden, Tairi Tolmik, Aksel Vürst,
Kadi Kaldmäe, Hedvig-Hanna Raud ja Marike Peedosaar, kelle
esitused publiku tuntavalt ahhetama panid. Nagu aeg näidanud,
on need õpilased ka erinevatelt konkurssidelt arvukalt auhindu
koju toonud. Lauluga kostitas publikut ka Räpina Ühisgümnaasiumi julgete noormeeste trio. Tantsukollektiivid näitasid ennast
samuti parimast küljest: kontserdil esinesid muhedad Murelid ja
Pihlamarjad, äsja 10-aastaseks saanud Reilender ning agarad
Kagu Kabujalakõsõ.
Lätlaste kava oli lõunapoolsemale rahvale iseloomulikult
tempokas. Siin mail juba ammu oma headuses kuulsust kogunud Gulbene segarahvatantsuansambel Zelta Rūsiņš pani meie
publiku ilma suurema vaevata kaasa plaksutama. Nende kaasakiskuvate tantsude vahel esitasid muusikapalu kenadest noortest
inimestest koosnev vokaalgrupp Ledenes ning rock-ansambel
DATL, milles laulvad ja mängivad lapsed paistsid silma oma
vankumatu professionaalsusega võõral laval.
Loomulikult peeti kontserdil ka aastapäevakõnesid. Gulbene
novadsi juht Nikolajs Stepanovs juhtis oma kõnes tähelepanu
asjaolule, et kõik, mis meie, Balti riigid, oleme saavutanud, on
meile kätte tulnud suure vaeva ning arvukate ohvrite hinnaga.
Seda enam peaksime hoole ja armastusega üks kõigi, kõik ühe
eest oma maa ja rahva käekäigu eest hea seisma. Aastapäeva
puhul soovisid meie sõbrad ja naabrid meile jõudu ning usku
edaspidiseks.
Räpina vallavanem Teet Helm tänas oma kõnes küllatuleku
eest sõpru ja saatusekaaslasi Lätimaalt, kes meie ühise ajaloo
tõttu suudavad lugu pidada ning väärtustada ühtviisi nii iseenda
kui oma naabrite rõõmupäevi. Nüüd ehk enamgi veel kui varem
peame üksteisest hoolima ja kokku hoidma, et ühiselt aina tugevamana edasi minna.
Kõik kõned esitati kontserdil omas keeles – ekraanile ilmus
vastavalt iga sõnavõtu tõlge, mille oli eelnevalt ette valmistanud
tubli tõlk Jānis Prangels, kes ühtviisi hästi valdab nii läti kui ka
eesti keelt.
Pärast ametlikku kontserti esines rahvusvahelisele seltskonnale ansambel K.O.I., kelle muusika saatel tantsisid ühtviisi rõõm-

Räpina vallavanem Teet Helm ja Gulbene novadsi juht
Nikolajs Stepanovs Räpina Pihlamarjadega.
Foto: Andrus Karpson.
salt nii lätlased kui eestlased. Üritusega sai uut moodi tähistatud
Eesti Vabariigi aastapäeva, sõlmitud uusi tutvusi naaberrahvaga
ja värskendatud vanemaid sõprussidemeid, nauditud pilguheite
üksteise kultuuri ning leitud kindlasti nii ühist kui ka erinevat.
Kontsert oli harras ning meeleolukas ühtaegu, äratades ja tugevdades asjaosaliste sooje tundeid naabrite vastu. Ehk võime
aastakümnete pärast vaadata tänavusele sündmusele tagasi kui
esimesele taoliste toredate kokkusaamiste jadas.
Ehkki tänavu olid aastapäevakontsert ja aktus viidud lahku
ning need toimusid kahel erineval päeval, ei jäänud 23. veebruari
aktuselgi Räpina Ühisgümnaasiumis muusikalistest elamustest
vajaka. Aktusel esines kelmikas Tõrva noormeeste trio Uued
Kuued, kelle esituses võis kuulda kauneid eesti laule. Oma nimele
tegid noormehed igati au – nende ette kantud muusika tõi värske
puhanguna kevade talvest tuhmunud hingedesse.
Enne ansambli Uued Kuued esinemist aga tunnustati traditsioonilisel kombel Räpina valla tublimaid õpilasi ja õpetajaid.
Sel korral said kõik tunnustatavad endale nimelise pühendusega
raamatu “Imepärane Eesti loodus”, mis pajatab Eestimaa kaunitest paikadest, räägib meie maal pesitsevatest olenditest ning
tutvustab meie põnevaid legende.
Räpina valla haridusasutuste ettepanekul tunnustati tänavu
järgmisi õpetajaid ja õpilasi:
Räpina Ühisgümnaasium: õpetajad Marina Soidla ja Kersti
Sammelselg, õpilased Maris Neeno, Kristo Kärtmann, Karoline
Solovjev, Maarja-Ly Maastik, Kati Justus, Katre Kriiskütt, JoelMarkus Noorem, Koit Kõrvel, Matthias Tuuling, Märt Konsap,
Marike Peedosaar, Märten Liiske.
Ruusa Põhikool: õpetaja Kurmet Karsna ja õpilane Victoria
Jürgenson.
Räpina Lasteaed Vikerkaar: õpetaja Margit Kasvand.
Räpina Spordikool: õpilased Esme Kergand ja Taavi Toim.
Räpina Muusikakool: õpetaja Küllike Männik, õpilased Kristina
Bianca Rantala ja Jakob Täht.
Jätkuvat edu ja rõõmu kõikidest tegemistest!

Anu-Cristine Tokko,

Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

Koorilauluõhtul on külas
Tartu Üliõpilassegakoor

Üliõpilassegakoor XX Eesti segakooride võistulalmisel
Tartus.
Foto: Vahur Lõhmus.
Reedel, 27. märtsi õhtul leiab Räpina Aianduskooli saalis aset
koorilauluõhtu, kus seekord on erikülaliseks Tartu Üliõpilassegakoor
dirigent Küllike Joosingu juhatamisel. Peale tudengite astuvad üles
koorid Räpina vallast ja mujalt Põlvamaalt, et laulust tulvil kontserdiga
tähistada käimasolevat muusika-aastat ning 160 aasta möödumist
esimesest laulupühast Põlvamaal.
Tänavu peab Tartu Üliõpilassegakoor oma 110. juubelit, olles
vanim tänaseni tegutsev tudengite segakoor Eestis. Erinevate nimede
ning paljude värvikate dirigentide taktikepi all on segakooris laulutuld
hoitud juba alates 1905. aastast. Kooris laulavad koos erinevate Tartu
kõrgkoolide üliõpilased, kes on kõik pärit Eestimaa eri nurkadest.
Sõbralikult kõrvuti musitseerivad Tartu Üliõpilassegakoori ridades nii
esmakursuslased kui ka magistrandid ja doktorid.
Tartu Üliõpilassegakoor on kindlalt seda meelt, et erinevus
rikastab. Lisaks tõsiasjale, et koori kollektiiv koosneb eri paigust ja
taustsüsteemist võrsunud, erinevate huvidega inimestest (nii mõnigi
neist vapper välistudeng, kes kooris eesti keelega jõudu katsub), on ka
koori repertuaar väga laiahaardeline. Ühtviisi tuntakse rõõmu nii eesti
koorimuusika, klassikaliste suurvormide kui kergemuusikaseadete
esitamisest. Kollektiivi erinevused ühendab meeldivalt mitmekülgseks
tervikuks ülikoolilinn ning armastus muusika ja laulmise vastu.
Sel hooajal on üliõpilased oma tegevuses eriti edukad olnud.
Mullu oktoobris Valgas toimunud pop/jazz kooride konkurss-festivalil
„Lauluragin“ sai Tartu Üliõpilassegakoor III koha. Tänavu veebruaris
aset leidnud „XX Eesti segakooride võistulaulmisel Tuljak“ jagas
tudengikoor B-kategoorias I–II kohta Euroopa Kultuuripealinna Segakooriga. Emakeelepäevaks kutsuti üliõpilased kodusest Tartust
kaugele Kuressaarde esinema kontserdil „Saare keel“. Tihti korraldab segakoor ise kontserte, kus esinetakse koos sõpruskooridega
meilt ja võõrsilt. Igal aastal käiakse esinemas mõnel välisfestivalil
või -konkursil, kust on alati naastud auhindade ja kiiduavaldustega.
2. mail esineb Tartu Üliõpilassegakoor Tartu Heino Elleri nimelise
muusikakooli Tubina saalis oma 110. hooaja kontsert-etendusega.
Tartu Üliõpilassegakoori ning alati vahvaid ja värvikaid Räpina
koore saab kuulata juba tuleval reedel kell 19 Räpina Aianduskooli
saalis.
Mitmel häälel kõlab hästi!

Anu-Cristine Tokko,

Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist
Tartu Üliõpilassegakoori vilistlane

Räpina Muusikakooli õpilasi saadab konkurssidel pidev edu
Iga aasta kevadel toimuvad muusikakoolide õpilastele vabariiklikud instrumentaalkonkursid, mis kannavad eelmisest aastast
nimetust „Parim noor instrumentalist”. Eks konkursid toimuvad
selleks, et innustada õpilasi rohkem harjutama ja selleks, et ikka
paremaid tulemusi saavutada ning end teiste koolide õpilastega
võrrelda. Nendel õpetajatel, kelle erialadel konkurss toimus,
oli töötempo alates jaanuarikuust tunduvalt pingelisem kui
kolleegidel, sest lisatunnid, korduvad ja korduvad saaliproovid,
ettemängimised ning esinemised olid eriti kolmanda veerandi
lahutamatuks osaks. Alles kevadkoolivaheajal saavad õpetajad
ja konkursil osalenud õpilased veidi hinge tõmmata. Kõigepealt
toimusid kavade kuulamised koolides, kust valiti välja parimad
noored muusikud, kes saadeti piirkondlikku vooru. Meie ehk
Lõuna-Eesti piirkonda kuuluvad nelja maakonna muusikakoolid:
Võru-, Valga-, Viljandi- ning Põlvamaa koolid.
Valgas toimunud klaverikonkurss oli väga edukas. Räpina
Muusikakoolist osalesid I vanuserühmas Erle-Mai Pabusk (õp
Martina Võrk), Lenna-Emilie Võikar (õp Martina Võrk), II vanuserühmas Andry Must (õp Erene Petrova) ja Tairi Tolmik
(õp Martina Võrk). Kõik noored pianistid mängisid toredasti
ning Andry ja Lenna-Emilie pälvisid kogu kava eest diplomi.
Tairi Tolmik saavutas II koha, millega kaasnes pääs konkursi
finaali Tartus. Tahaks siinkohas esile tuua Räpina Muusikakooli
klaveriõpetajate head tööd, sest mitte kunagi varem pole räpinlaste tulemused konkursil nii head olnud. Klaverikonkursi teema
lõpetuseks tahaks lisada, et juba see, et mõlemast koolist saadeti
õpilasi lõppvooru, on suur au. Eks me püüame tulevikus ka selles
voorus auhinnalisi kohti püüda!
Võrus toimus 3. märtsil piirkondlik puhkpilliõpilaste konkurss.
Räpina Muusikakooli esindasid Aksel Vürst (õpetaja ja kontsertmeister Riivo Jõgi), flööditüdrukud Karoliina Raudberg
I vanusegrupis, Anna-Leena Rämson ja Linda Juhanson
III vanusegrupis ning Kadi Kaldmäe IV vanusegrupis. Flöödieriala õpetajaks Oksana Iljašenko ning klaverisaatjaks Martina
Võrk. Lapsed esinesid taas hästi. Väljapaistvamaks osutus Kadi

Kaldmäe, kellele omistati III koht ja edasipääs lõppvooru Tartus.
Aksel Vürst saavutas I koha ja diplomi kogu kava eest ning
edasipääs Tartu lõppvooru oli kindlustatud.
Samal ajal toimus Tartu I Muusikakoolis rahvusvaheline metsasarvekonkurss, kus lisaks eestlastele olid võistlemas ka Lätist
tulnud noored metsasarvemängijad. Põlva maakonda esindas
räpinlane Jakob Täht, kelle õpetajaks on Tartu I Muusikakooli
direktor ja metsasarveõpetaja Kaido Otsing. Selleks, et tunnid
üldse toimuda saaksid, sõidab Jakob praktiliselt igal nädalal Tartusse. Sohvriks on Jakobi ema Eva Saar, kes on ühtlasi Jakobi
kontsertmeistriks. Mõnikord on tunnid toimunud ka Skype’i
vahendusel. Jakob Täht saavutas konkursil auväärse III koha.
5.–6. märtsil toimus Elleri muusikakooli Tubina saalis esimene
Liivimaa muusikakoolide keelpillimängijate konkurss. Vanuses
10–19 aastat osales kokku 104 noort muusikut. Kõik keelpillid
(viiulid, tšellod, vioolad ja kontrabassid) konkureerisid koos ja
kava oli vaba.

Samuti saatis Räpina Muusikakooli suur edu 6.–7. märtsil
Jõgeval toimunud Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames vabariiklikul vokaalansamblite konkursil, kus Põlva
Muusikakooli ansambel Mustad Klahvid ja Räpina Muusikakooli
ansambel Blue-S, mille ühiseks nimeks sai Gram of Fun, pälvis
grand prix. Neidude ansambli juhendajateks on Margot Suur ja
Riivo Jõgi, kes pälvis eritunnustuse seadete ja klaverisaate eest.
Ühendansambli koosseisu kuulusid Kadi Kaldmäe, Kristina
Bianca Rantala, Marike Peedosaar ja Hedvig-Hanna Raud Räpina
Muusikakoolist ning Marilill Suvi, Liis Tintso ja Kristi Raias Põlva
Muusikakoolist.
Žüriisse kuulusid Thea Paluoja, Raul Talmar, Kait Tamra,
Hele Kõrve, Märt Avandi, Laine Randjärv, Toomas Lunge, Pärt
Uusberg ja Jaan Krivel. Konkursil osalesid koolinoorte ansamblid ja noorteansamblid kogu vabariigist. Võisteldi viies erinevas
vanusegrupis: IV–V, VI–VII, VIII–IX ja X–XII klass ning noored
kuni 26. eluaastani. Konkursi tingimusteks oli, et laulda tuleb
ilma mikrofonideta ning esitada tuli 2–3 laulu eesti keeles, kus
üks nendest a cappella. Konkursil osales kokku 56 ansamblit.
14. märtsil toimus laulukonkursi Poiste Laul poolfinaal
Viljandis. Andry Must Räpina Muusikakoolist saavutas selles
voorus 3. koha, mis tagas pääsu konkursi finaali. Noort lauljat
juhendavad õpetajad Margot Suur ja Riivo Jõgi.
Käes on kevadine koolivaheaeg. Loodetavasti õpetajad ja
õpilased saavad veidi puhata konkursipingetest, et hakata valmistuma kevadisteks arvestusteks ja eksamiteks. Jõudu teile,
armsad kolleegid!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

Riivo Jõgi ja Margot Suur oma tublide õpilastega.
Foto erakogust.
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R Ä PI N A ÜHISGÜMNAASIUMI TEATED
30. jaanuaril toimus piirkondlik inglise keele olümpiaad
9. klassi õpilastele. Meie koolist saavutas I–II koha AnettKristin Palmar.
* * *
2. veebruaril toimusid Põlva maakonna 3 x 3 võistlused
korvpallis. Meie kooli õpilased saavutasid järgmised tulemused:
4.–5. kl poisid III koht (Harri Mähar, Martis Ladev, Ken-Marten
Puusaar, Rasmus Freirich);
6.–7. kl poiste I võistkond 4. koht (Glenn Rahasepp, Raiko
Belausev, Eric-Justin Jõks);
8.–9. kl noormehed I koht (Egert Aia, Risto Lillemäe, Marthin
Vahtra, Mehis Egert Üllim);
10.–12. kl noormeeste II võistkond I koht (Sander Tensing,
Kristian Lillemäe, Henri Võsokovski) ja I võistkond II koht
(Reio Härm, Vallo Vaherpuu, Matthias Tuuling, Karl Tereping).
Õpilasi juhendasid Ants Järv ja Jaanus Meitus.
* * *
4. veebruaril tutvustasid Räpina ÜG vilistlane Kristjan
Timmusk ja Merle Juur abiturientidele töö- ja karjäärivõimalusi vanglateenistuses. Õpilastele tundus valik ahvatlev ja põnev, sest töökoht võimaldab kaasaegset väljaõpet
Sisekaitseakadeemias, motiveerivat töötasu ning arenguvõimalusi.
* * *
5. veebruaril külastasid kooli Räpina valla koostööpartnerid
Soomest.
* * *
6. veebruaril sai esimeste klasside õpilastel koolis käidud
100 päeva. Selle puhul toimus pidu, kuhu olid kutsutud
järgmisel aastal kooliteed alustavad lapsed. Kõige oodatumad
külalised olid praeguste koolilaste lasteaiaõpetajad. Peol
näitasid esimeste klasside õpilased, mida nad on 100 päeva
jooksul õppinud. Pärast mängiti koos külalistega ringmänge.
Seejärel läksid koolieelikud koolimajaga tutvuma. Esimeste
klasside õpilasi ootasid klassides uhked medalid ja tordid.
* * *
6. veebruaril toimus koolinoorte emakeeleolümpiaadi
piirkonnavoor. Meie koolist saavutas auhinnalise koha:
Evelin Konsap – III koht.
* * *
7. veebruaril avati Räpina linna keskväljakul Peipsi-äärsete
omavalitsuste XXXVII talimängud. Poiste- ja mudilaskoor
esines ühislauluga „Suusalumi“ ning lõpuks laulsid poisid
sportlaste innustuseks veel ühe laulu. Õpilasi juhendasid
Marika Aruküla ja Anu Silm.
* * *
7. veebruaril toimus piirkondlik matemaatikaolümpiaad.
Meie koolist saavutasid auhinnalisi kohti:
Andres Palusalu
– III koht
Mart Lume
– III–V koht
Kati Heering
– II koht
* * *
9. veebruaril toimus Räpina ÜG hoolekogu koosolek, kus olid
arutlusel järgmised teemad:
 ülevaade koolitoidust ja toitlustamisest;
 hoolekogu arvamuse andmine töötasustamise korra
muutmise eelnõule;
 ülevaade hoolekogu kohtumisest RÜG õpilasesindusega;
 muud küsimused.
* * *
Eesti Teaduslahingu eelvoorus saavutas meie kooli võistkond
Desperaado III koha ja võistkond Krahh 6. koha. Õpilasi
juhendasid Karin Tuul, Eve Sibul ja Kersti Sammelselg.
* * *
10. veebruaril osalesid 8.b ja 9.a klassi õpilased
rahvusvahelises ESPAD-uuringus.
* * *
Põlva maakonna koolide võistlusel „Tähelepanu, start!“
saavutas I koha Räpina ÜG I võistkond koosseisus Kärt

* * *
19. veebruaril külastasid kuuendate klasside õpilased
Võrumaal asuvat Metsavenna talu, kus võeti osa programmist
„Metsavenna retk“.
* * *
23. veebruaril käisid Räpina ÜG lauljad 7., 8. ja 9. klassist
Räpina Lasteaias Vikerkaar, kus esineti EV 97. aastapäeva
pidulikul aktusel. Esitati kaks laulu: „Meil on elu keset metsa”
ja „Õhtul, kui jõuan ma koju”. Pärast aktust külastasid õpilased
maketinäitust „Räpina – minu kodu“. Õpilasi juhendas Riina
Tamm.
* * *
23. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 97. aastapäeva
kontsertaktusel esinesid sõnavõttudega Räpina ÜG direktor
hr Rein Raadla ja vallavanem hr Teet Helm ja volikogu esimees
hr Kaido Palu. Õpilastest tunnustati järgmisi väga hästi õppivad
ja väljaspool kooli aktiivselt tegutsevad õpilasi:
Maris Neeno, Kristo Kärtmann, Karoline Solovjev, Maarja-Ly
Maastik, Kati Justus, Katre Kriiskütt, Joel-Markus Noorem,
Koit Kõrvel, Märt Konsap, Matthias Tuuling, Marike Peedosaar,
Märten Liiske, Taavi Toim, Esme Kergand, Jakob Täht.
Õpetajatest tunnustati Marina Soidlat ja Kersti Sammelselga.
Muusikalist külakosti pakkusid Tõrva Gümnaasiumi
noormehed.
* * *
26. veebruaril toimus 10.–12. klassi õpilastele Tartu Ülikooli
Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi projekt „Rändav
bioklass”, millest võttis osa 19 õpilast. Projekti eesmärgiks
on tutvustada koolinoortele eluteadusi ning suurendada nende
huvi biotehnoloogia valdkonna vastu.
Projektis õpetati õpilasi tänapäevaste molekulaarbioloogia ja
geenitehnoloogia labori töövahenditega töötama ning viidi läbi
erinevaid eksperimente pärilikkusaine ehk DNA-ga. Samuti
tutvustati õpilastele ka õpingute jätkamise võimalusi Tartu
Ülikoolis.
* * *
27. veebruaril toimus Põlva muusikakoolis Eesti Meestelaulu
Seltsi IX poiste-solistide võistulaulmise Põlva maakonna
vahevoor. Meie kooli esindasid 1.a klassi õpilane Remon
Ainson ja 5.a klassi õpilane Mathias Kaljas. Õpilasi juhendas
Marika Aruküla.
* * *
5.a klassi õpilased osalesid Räpina ÜG ja Petseri 3. KK
ühisprojektis „Ühendame koolidevahelised sillad“. Projekti
raames vahetasid õpilased kirju ja joonistusi teemal „Minu
lemmikud“. Kirjavahetus toimus inglise keeles. Kuus Petseri
rajooni Mitkovitsa kooli õpilast astusid kirjavahetusse meie
kooli 3. klassi õpilastega sooviga praktiseerida eesti keelt.
* * *
27. veebruaril toimus Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse eestvedamisel tugipäev. Räägiti järgmistel teemadel:
• suhted õpetajate ja klassijuhatajaga;
• koolikiusamine ja -vägivald;
• toitlustamine;
• tunniväline töö;
• keskkond ja olme;
• õppimine, õpetamine ja tunniosalus.
* * *
28. veebruaril toimus piirkondlik füüsikaolümpiaad. Meie
koolist saavutasid auhinnalisi kohti:
Andres Palusalu
– I koht
Janne Jaago
– III koht
Brittany Tuul
– III koht
Kristo Kärtmann
– I koht
Diana Heering
– II–III koht
Karoline Solovjev
– II–III koht
Märt Konsap
– I–II koht

Hüdsi, Trinity Talas, Erolyn Palu, Mirtel Must, Raul Randma,
Robert Rauba, Rihhard Poltan ja Georg Sulaoja. Õpilaste
juhendaja oli Karin Junson.
* * *
13. veebruaril toimus piirkondlik vene keele olümpiaad
gümnaasiumiastmele. Olümpiaadi üldteemaks oli „Vene
kirjandusteosed ekraanil“. 45 minuti jooksul tuli kirjutada
200-sõnaline essee ja eelnevalt koostatud 10-minutiline
esitlus. I koha saavutas 11.b klassi õpilane Hristina
Parimskaja (teema „A. S. Puškini jutustus „Preili-talutüdruk“
kui samanimelise mängufilmi allikas“). Juhendas õpetaja Anne
Seim.
* * *
13. veebruaril toimus Räpina ÜG õpilasesinduse eestvedamisel 12. maakondlik sõbrapäev. Ürituse avas Põlva maavanem proua Ulla Preeden. Meeleolukate kavadega esinesid
JJ-Street tantsijad, show-tantsijad ja ministaaride parimad.
Külalisesinejaks oli ansambel Shanon.
* * *
13. veebruaril lõppes gümnaasiumiõpilastel III tsükkel. „4-5”
õppis 20 õpilast (24,0%), ainult „5” õppis 3 õpilast (4,0%). „45” õppis kokku 23 õpilast (28,0%), puudulikud hinded või hinne
välja panemata oli 18 õpilasel (22,0%).
* * *
15. veebruaril toimus Räpinas Kaitseliidu Põlva maleva
Räpina üksikkompanii kodu avamine, kus osalesid ka
Räpina kodutütred Diana Pihlap, Deivi Pihlap, Egle Ivanova,
Inessa Kämbre, Adriana Konsing, Triin Nelk, Karoline Solovjev,
Brittany Tuul ja Bianca Tuul.
* * *
16. veebruaril esines loenguga Räpina Ühisgümnaasiumi
abiturientidele Tartu Ülikooli usuteaduskonna lektor dr Kaido
Soom teemal „Religioon tänapäevases maailmas“. Loengu
raames said kuulajad ülevaate erinevatest usunditest, nende
levikust maailmas ja Eestis ning esmase ettekujutuse, kuidas
usundid mõjutavad ühiskonda, kultuuri ja poliitikat. Hiljutiste
Prantsusmaa ja Taani sündmuste taustal on nimetatud teema
eriti aktuaalne. Loengut koordineeris õpetaja Tarmo Tammes.
* * *
17. veebruaril kohtusid 12. klassi õpilased Võrumaa osakonna
karjääriinfo spetsialisti ja Räpina ÜG vilistlase Kristi Randlaga.
* * *
Põlva maakonna koolide 4. –6. kl võrkpalli miniliiga Põlvamaa
etapil saavutasid poisid II koha. Võistkonda kuulusid Quayre
Afanasjev, Reijo Sõukand, Glenn Rahasepp, Kevin Zirna,
Andreas Närep ja Raiko Belausev. Kehalise kasvatuse õpetaja
on Jaanus Meitus. Tüdrukud saavutasid 4. koha.
* * *
18.–19. veebruaril toimus Põlva maakonna kodutütarde ja
noorkotkaste laskevõistlus, millest võtsid osa ka Räpina
kodutütred.
Võisteldi kolmes võistlusklassis: kõige nooremas astmes
(10–11-aastased) saavutas õhkpüssist lastes Bianca Tuul 176
silmaga individuaalselt II koha;
Keskmises vanuseklassis (12–14-aastased) saavutas sportpüssist lastes Egle Ivanova 177 silmaga individuaalselt
4. koha. Kõige vanemas vanuseklassis (15–18-aastased) saavutasid sportpüssist lastes Inessa Kämbre I koha ja Adriana
Konsing III koha. Võistkondlikult saavutasid Adriana Konsing
ja Edda Johanna Punnisk 359 silmaga III koha. Inessa Kämbre
ja Triin Nelk 357 silmaga 4. koha. Laura Kolsar ja Diana Pihlap
352 silmaga 6. koha.
* * *
19. veebruaril Põlvas toimunud koolinoorte sporditeemalise
mälumängu „Bumerang” maakondlikul etapil saavutas
I koha 8.a klassi võistkond koosseisus Indrek Arumets, Taiger
Kala, Stefan Leon Kaljuvee ja Peeter Samoldin. II koha
saavutas 11.b klassi võistkond (Reio Härm, Mikk Tarros ja Karl
Tereping) ning III koha 9.a klassi võistkond (Egert Aia, Märten
Liiske, Renet Rämman ja Tambet Toim).
Õpilasi juhendas Aarne Ibrus.

Kersti Sammelselg,

Räpina ÜG õppealajuhataja

Kontsert Petseri 3. Keskkoolis

Töötukassa seminar

6. märtsi hommikul sõitsid aktiivsed Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased Petserisse.
Petseri 3. Keskkool ja Räpina Ühisgümnaasium on sõpruskoolid juba 14 aastat ning alati on
tore teineteisel külas käia. Õpilastele on ühised üritused traditsiooniks saanud ning väga meeldima
hakanud.
Seekord sõideti külla, et üheskoos esineda 8. märtsile pühendatud kontserdil. Koolis võeti meid
kenasti vastu ning üheskoos söödi kosutav lõuna. Seejärel harjutati läbi kõik õhtused etteasted
ning tehti veel viimased ümberkorraldused. Proov tehtud, said õpilased aega, et tutvuda Petseriga.
Õhtune kontsert sai hoo sisse Räpina noorte hoogsate laulude ja tantsudega. Petseri kooli õpilased esitasid säravaid ning tempokaid
rahvatantsunumbreid ja õhtut juhtisid
kaks väga vaimukat noormeest. Publik
elas igati esinejatele kaasa ja tänas
kõiki suure aplausiga, ka õpilased ise
jäid oma etteastetega rahule. Tegus
päev Venemaal lõppes disko ja võistlusmängudega ning oligi viimane aeg jätta
uute ja vanade sõpradega hüvasti ning
alustada kojusõitu.

17. veebraril toimus Eesti Töötukassa karjääriinfospetsialisti Kristi Randla (Räpina ÜG vilistlane)
seminar lõpuklassi noortele. Kristi tutvustas abiturientidele töötukassa võimalusi, tööturu muutusi ja
trende, hariduse ja palga seotust, töölepinguid, välismaal õppimise ja töötamise võimalusi.
Grupitöö viis Kristi Randla läbi „kohviku“ meetodil ning ühiselt arutleti järgnevatel teemadel:
Kui palju raha nõuab omaette elamine? Millistes ametites ja millise haridusega teenib täna vajaliku
sissetuleku? Mida erialavalikul lisaks palgale veel arvestada? Millistest allikatest leida infot tööturu ja
õppimisvõimaluste kohta? Grupitöö lõppes esitlusega. Randla tõi välja, et noored kardavad esineda
ning neil on selles valdkonnas
vähe kogemusi.
Noortele jäi meelde, et tuleb
olla julge, enesekindel ja väärtustada haridust ning et töövestlusele minekuks tuleb eelnevalt
valmistuda. Selgeks said ka
töölepingu põhitõed.

Maris Neeno
Räpina Ühisgümnaasium ja Petseri
3. Keskkool pidasid üheskoos toreda
kontserdi 8. märtsi auks.
Foto: Räpina Ühisgümnaasium.

Tiina Piho
Kristi Randla tutvustas
abiturientidele töötukassa
võimalusi.
Foto:
Räpina Ühisgümnaasium.
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Vahva veebruar Vikerkaares
Mahedalt talvine veebruar pakkus palju lusti väikestele ja
suurtele lasteaialastele, kelle kõige tähtsam päevatöö on mäng.
Tore talvekuu sai ilusa alguse luulepäeval, kus kõik lapsed,
kes vähegi juba rääkida oskavad, said võimaluse teistele esineda. Luuletuste esitamine ja valik oli vabatahtlik, mille nimel pidid
lapsevanemad kodus pingutama – luuletuse otsima ja oma pesamunale selgeks õpetama. Esinejaid jätkus küllaga. Suur tänu
emadele-isadele tehtud töö eest!
6. veebruaril olid Krõllid ja Õnneseened kutsutud kooli, et koos
esimese klassiga tähistada nende esimest sadat päeva koolis.
Koolilapsed esitasid laule ja luuletusi, pärast eeskava tantsiti koos
mitmeid toredaid tantse ning seejärel suunduti koolimaja uudistama. Käidi ka üheteistkümnenda klassi tunnis tutvumas õpilastega,
kes sügisel nad käekõrval kooliteed alustama juhatavad.
10. veebruaril leidis aset talvine 112 matk. Terve lasteaia
lapsed panid selga helkurvestid ja matkakotid ning suundusid
metsaloomadele süüa viima. Matka käigus uuriti talvise metsa
jälgi ja 112 päeva raames tehti loomadele kaasavõetud porganditest ja kartulitest metsa alla 112 hädaabinumber. Pisikesed Tibud,
Oravad ja Lepatriinud, kes pikka metsamatka veel ette ei võtnud,
matkasid koos Krõlli ja jänesega ümber lasteaia ning kuulasid
jänese, kes oma käppa oli vigastanud, kurba saatust ning panid
lindude toidulauale süüa.
Sõbrapäeval käisid lapsed külas naaberrühmadel. Koos mängiti, lauldi ja kuulati muinasjuttu. Samal päeval valmisid lasteaia
õppeköögis ja rühmades erinevad magusad suupisted. Õnneseened valmistasid kamapalle, pisikesed Lepatriinud küpsisetordi ja
Muumidel valmisid maitsvad šokolaadisaiad.
Lisaks lasteaeda kutsutud elukutselistele näitlejatele on meil
oma majas tulemas tublisti järelkasvu. Krõlli rühma õpetajad
lavastasid koos lastega „Kaksteist kuud“ ja kutsusid kõiki lapsi
vahvast etendusest osa saama. Esietendus oli niivõrd menukas,
et sama päeva õhtul esitati lisaetendus ka oma rühma lapsevanematele.
Vastlapäevatrall toimus sel aastal vastvalminud tuubimäel.
Korraldajarühm Mõmmid mõtlesid lastele välja palju toredaid ülesandeid, milleks olid aarete kogumine, ubade vedamise teatevõistlus, sõbra vedamine kelgul, lumehelbemäng, käbide viskamine
kelgule ja loomulikult pika liu laskmine. Kõik osalejarühmad said

Talvine matkaretk.

Räpina Aianduskooli 1000 sõpra

Foto: Räpina Lasteaed Vikerkaar.

diplomi, eraldi autasud olid pikima liu laskjale. Lasteaias pakuti
väsinud ja näljastele vastlapäevalistele hernesuppi, vastlakuklit
ja mõnusat kosutavat lõunaund.
Tegusa veebruari lõpetas vabariigi aastapäevale pühendatud
kontsert-aktus. Tibud, Oravad ja Lepatriinud laulsid ja tantsisid
õpetaja Riina juhendamisel. Suuremad lapsed olid kutsutud presidendipaari kätlemistseremooniale. Presidendipaariks olid Krõlli
rühma lapsed Andre ja Mirjam. Pärast kätlemist esines iga rühm
laulu või tantsuga. Külalisesinejateks olid Räpina ÜG laululapsed.
Oma kiire ja sisutiheda töö kõrvalt leidsid õpetajad aega end
veelgi täiendada. Osa võeti Hea Alguse kogemuspäevast Mammastes, Lasteaednike Liidu seminarist Tartus, HTM seminarist
Põlvas, TEL infopäevast Põlvas, päästeõppusest lasteaias kui
ka liikumisalasest ainesektsiooni õppepäevast.
Orava rühma õpetajad

Ivi Kopli ja Kairi Bergmann

12. maakondlik sõbrapäev Räpinas

Räpinas tähistati 12. maakondlikku sõbrapäevaga koos
ansambliga Shanon.
Foto: Toomas Mastik.
13. veebruaril toimus Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse eestvedamisel 12. maakondlik sõbrapäev. Ürituse
avas Räpina kooli vilistlane ja praegune Põlva maavanem Ulla
Preeden. Seekord oli külalisesinejaks ansambel Shanon, kelle

Väikesed võistlustantsijad
saavutasid edu
Märtsikuu esimesel päeval toimusid Põlvas Mesikäpa Hallis
võistlustantsuvõistluse Magus Algus III etapp ja C-klassi karikavõistlused.
Räpina võistlustantsijaid esindas neli paari.
Kõige nooremad tantsijad Rasmus Oijov – Meryl Talv said tubli
7. koha. Seekord jäädi esimesena napilt finaalist välja.
Vanuseklassis Lapsed 2 4 võitis paar Reio Tootsman – Lisett
Rämson kuldmedali ning nad jätkavad edaspidi tantsimist juba
Lapsed 2 6 tantsus.
Junior 1C klassis saavutasid Eric Justin Jõks – Agnes Leek
9. koha ning Junior 2C klassis tantsijad Keir Rämson – Gerli
Konsap 8. koha. Neid toetab ka SA Räpina Kultuurkapital.
Suured tänud laste treenerile ja lapsevanematele.
Meeldivate kohtumisteni uutel võistlustel!

esitus oli väga hoogne ja kaasatõmbav, noored tantsisid ja laulsid
aktiivselt artistiga kaasa. Meeleolukate kavadega esinesid veel
JJ-Street tantsijad, show-tantsijad ja oma kava esitasid uuesti
ka ministaaride parimad. Pärast kontserti ootas kõiki üllatuslaud
koos maiustuste ja karastusjookidega, veel oli võimalik osta
sõbrapäeva loteriid, teha pilte ning võimalus oli osta ka eine
kohaletulnud Chillin Kiirtoidu letist. Õhtu lõppes traditsioonilise
tantsurohke diskoga.
Õpilasesindus jäi korraldatud üritusega väga rahule ja on tore
tõdeda, et sõbrapäevapidu on saanud Räpina Ühisgümnaasiumile
kestvaks ja jätkusuutlikuks traditsiooniks.
Õpilasesindus soovib südamest tänada kõiki toetajaid, tänu
kellele sai meie üritus toimuda: Astel OÜ, AS Värska Sanatoorium,
OÜ Almar Puit, AS A.Le Coq, OÜ Chignon, Chillin Kiirtoit, Dentales
Hambaravi, OÜ Emer-Pen, OÜ Helimix Grupp, Ilusalong Bonare,
OÜ Liinamäe Reisid, FIE Margarita Võsokovskaja, OÜ Maxima
Eesti, Põlva Tarbijate Ühistu, Toomas Mastik, Puuriida Pubi, OÜ
Räpina Raamatupood, OÜ Rahiko, AS Värska Vesi, OÜ Mariine,
Räpina ÜG õpetajad ja töötajad, Valgerehe Trahter, OÜ Varola,
Klubi Võhandu, AS Räpina Paberivabrik, OÜ Kastelaane.

Maris Neeno,

Räpina ÜG õpilasesinduse pressiesindaja

Ettevalmistused filmimiseks. Kaamera taga õpetaja Valdur
Truija, õpilased Kärt Vikat, Liisi Kont, Signe Koorts, ees
kutseõpetaja Tairi Albert.
Foto: Karl Matteus Nemliher.
Juba teist aastat järjest korraldab Räpina Aianduskool vabariigi koolidele ja lasteaedadele toreda taimeprojekti. Idee sündis
eelmisel aastal, kui sõbrapäeva raames otsustati ette kasvatada ja
siis juba huvilistele saata ligi 800 tomatitaimede komplekti. Edasi
lapsed ise koos õpetajate-kasvatajatega hooldasid, s.t kastsid,
väetasid ja istutasid taimi ümber. Ootasid põnevusega esimeste
õite, siis viljade tekkimist ning hiljem juba tomatite küpsemist.
Kindlasti oli kõige põnevam omakasvatatud tomatite söömine.
Kuna tomatiprojekt osutus väga populaarseks, siis eelmisel
kevadel otsustati, et sel aastal võiks hakata kasvatama maitsetaimi. Valituks osutusid paraguai suhkrulehe ja sidrunmelissi taimed.
Eesmärgiks sai taimede paljundamine ja jagamine sõpradele.
Aianduskool komplekteeris 1000 komplekti, kuhu kuulusid kaks
sidrunmelissi ja kaks suhkrulehe taime. Just viimane on meil
veel üsna tundmatu ja kahjuks küllaltki õrn taim. Melissiteed on
kindlasti kõik joonud. Kui teele lisada veel suhkrulehte, siis suhkrut
lisada pole vaja. Tee saab piisavalt magus.
Kõigil aiandushuvilisel on võimalik osa saada meie taimede kasvatamise, paljundamise, väetamise ja taimekaitse
protsessist. Selleks on kõigile kättesaadav veebileht aadressil
http://1000sopra.aianduskool.ee.
Veebilehe nõuannete rubriigis saab lugeda sellest, mida siis
ette võtta, kui kahjurid ründavad taimi. Loomulikult soovitatakse
ainult looduslikke taimekaitsevahendeid. Lisaks on toredad õppevideod, kus õpetatakse minikasvuhoone valmistamist, taimede
potistamist, väetamist ja pistikute tegemist. Lisaks leiab õpetuse,
kuidas valmistada pikeerimispulka, mis on iga aedniku tarviline
abimees. Neid nõuandeid saab kasutada ka paljude teiste taimede kasvatamisel. Igal nädalal lisame juurde uusi õpetusi ja
nõuandeid. Siit soovitus hobiaednikele – kui ise ei oska, siis õpi
koolitatud aednikelt!
Õpetusi vahendavad meie kooli teise kursuse aianduse eriala
õpilased. Taimeprojekti meeskond koosneb oma ala tublidest asjatundjatest–õpetajatest, kellega saab lähemalt tutvuda veebilehel
rubriigis „Meeskond“.
Räpina linn on tuntud oma ilusate aedade ja korrastatud haljastuse poolest. Paljud meist ootavad kevadet, et näpud mulda
pista: külvata seemneid, osta taimi, istutada, kaevata, riisuda ja
rohida. Lapsed, kes meie taimeprogrammis osalevad, saavad siit
loodetavasti kaasa aianduspisiku.
Üldteada tõde – aednik on väga õnnelik inimene.

Külli Nõmmistu,

Räpina Aianduskooli raamatukoguhoidja ja projektijuht

Pianist Tanel Joamets andis
Räpina Muusikakoolis imelise kontserdi
Teisipäeval, 10. märtsil toimus muusikakoolis haruldane
kontsert, kus sai nautida suurepärase pianisti Tanel Joametsa
ning tema õpilase, EMTA magistrandi Maila Laidla klaverikunsti.
Tanel Joamets esitas üksi E. Griegi ja J. Sibeliuse loomingut.
Kontserdi tipphetkeks oli kahtlemata kahe pianisti koosmängust
sündinud Sergei Rahmaninovi „Klaverikontsert nr 2“ imekaunis
ning võimas esitus, kus M. Laidla mängis orkestripartiid. Kontsert
oli väga paeluv, mitmekesine ning kuulajad said nautida imelist
ning kandvat pianot kui ka saali täitvat fortet.

Räpina Muusikakool

Jaanika Rämson

Oma vanuseklassis kuldmedali saavutanud tubli
tantsupaar Lisett Rämson – Reio Tootsman
Foto erakogust.

Tanel Joamets ja Maila Laidla näitasid Räpina Muusikakoolis
meisterlikku klaverimängu.
Foto: Räpina Muusikakool.
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Meistrid käsitöösalongis

Uudiseid 80 aasta tagant

Viimases Räpina Rahvalehes sai ennatlikult kuulutatud, et
R&S Käsitöösalongi uksed on vallamajas esmaspäeviti suletud.
Nii mõnigi on üllatunult avastanud, et nii esmaspäeviti kui mõnel
teiselgi päeval teenindab salongis kliente Võõpsust pärit käsitöömeister ise. „Kes siis „ristpiste“ Reinu ei tea?“ Aga on ka neid,
kes Reinust ja tema hobist midagi pole kuulnud. Käsitöötegijana
saab Rein salongis suurepäraselt hakkama, lisaks meeldib talle
väga suhelda.
Aprillikuust soovib ennast salongieluga kurssi viia aianduskooli tekstiilitöö eriala õpilane Nati Asi, kes käis juba varakult
uurimas praktikavõimalust salongis. Nii usina ja huvitatud praktikandi üle on salongil vaid hea meel! Omalt poolt loodab salong
tulevasele käsitöömeistrile kasulikke kogemusi jagada eelkõige
käsitööde müügi teemal.
Samuti on aprillist taas kavas korraldada vahepeal unustuse
hõlma vajunud salongiõhtuid. Salongiõhtute külalisteks on käsitöötegijad, kes lähemalt nii ennast kui oma oskusi tutvustavad.
Teemadeks on ka erinevate käsitöövahendite, -tehnikate tutvustamine ja kasutamine. Esimene salongiõhtu toimub juba 6. aprillil
kell 17.00, külaliseks on Kerli, kes viib huvilised makrameetehnika
maailma. Teematubasid toetab osaliselt Räpina Vallavalitsus.

ajalehest Võru Teataja, märts 1935

MTÜ Veriora Tsunft osaleb SEVi arenguprogrammis
MTÜ Veriora Tsunft osaleb 10-kuulises sotsiaalse ettevõtluse
arenguprogrammis. Selle eduka läbimise ja õnnestumise korral
peaksid tulevikus kasu saama ka räpinlased. Arenguprogramm
on valminud SEV ja strateegilise disainifirma Pulse.ee koostöös.
Unikaalses koolitus-arendusprogrammis osaleb üle Eesti viis
vabaühendust, mille käigus töötatakse teenusedisaini tööriistu
kasutades välja uus omatulu teenimise mudel. Tööd tehakse
meeskonnana, milles osalevad vabaühenduse liikmed, MAK
piirkondlik konsultant (meie meeskonnas Kaisa Tammoja), TÜ
Pärnu Kolledži teenuste disaini magistrandid (meie meeskonnas
Kadri Kõiv) ning samuti on meie meeskonda kaasatud Räpina
VV sotsiaalosakond. Esimene entusiastlik kokkusaamine toimus
4. märtsil, kus tsunfti esindasid restaureerimise õpikoja juhendaja Maire Kähr, juhatuse liige Signe Strohm ja vabatahtlikuna
Maie Haavakats. Pärast koolitust külastati tsunfti koostööpartneri
kohvikut Vääna-Jõesuus, kuhu sai seekord uus kogus Räpina
Paberivabriku kartongist tellitud karpe viidud.
Rõõm on tõdeda, et Räpina Paberivabriku kartongist karpide
vastu huvi kasvab ja kliente tuleb vaikselt juurde.
Räpina restaureerimise õpikoda
Esimesel poolaastal osales restaureerimise õpikojas 12 huvilist peamiselt Räpinast ja Mikitamäelt. Nüüdseks on ka klubi Teine
Võimalus read täienenud ühe Räpina valla hakkaja ja oskustega
mehe võrra. Vahur liitus klubiga 27. veebruari klubiüritusel, mil
käidi Haanjamaal Ööbiksaare Palkmajad OÜs palkmajade ehitust uudistamas. Vastuvõtt oli äärmiselt soe ja südamlik. Klubi
sai kaasa firmalt puitmaterjali, mille üle on väga hea meel ja mis
juba ka kasutust leidnud. Järgmise ühise üritusena on huvilistel
võimalik osa saada sindelkatuse paigaldamisest, mis peaks aset
leidma 26. aprillil Veriora vallas.
Restaureerimise õpikoda Räpinas ootab aga nii vanu kui uusi
huvilisi, kellele on lahkelt oma seltskonda ja abi pakkumas ka klubi
mehed. Õpikojad toimuvad mai keskpaigani järgmistel aegadel:
N, 12. märtsil kella 16–21;
L, 21. märtsil kella 10–16;
N, 9. aprillil kella 16–21;
L, 18. aprillil kella 10–16;
N, 7. mail kella 16–21;
L, 16. mail kella 10–16.
Klubi Teine Võimalus käib endiselt koos igal teisipäeval kella
10–17, kellega on restaureerimishuvilistel samuti võimalus liituda. Vajalik on vaid eelnev registreerimine (Signe 5461 7401 või
Maire 526 6499). Ka tsunfti restaureerimistegevusele on Räpina
Vallavalitsus oma toetava õla alla pannud ning finantseerib seda
290 euroga.
18.–19. aprillil toimub Süvahavval KOPi finantseeritud
2-päevane nahkehistöö koolitus, mida viib läbi OÜ TRITAMER.
Koolituse käigus valmivad nahast pilt, ehted ja kaaned märkmikule
või fotoalbumile.
KOPi vahenditest on MTÜ Veriora Tsunft soetanud endale
ka nõelviltimise masina, mille kasutusvõimalusi riiete ja kangaste
tuunimisel õpitubade kaudu tutvustatakse. Esimesed selleteemalised õpitoad on Veriora vallas paika pandud. Nii masinat kui selle
kasutusvõimalusi on kavas ka Räpinas tutvustada.

Signe Strohm,

MTÜ R&S Grupp (R&S Käsitöösalong)
MTÜ Veriora Tsunft

RÄPINA RAHVALEHE MÜÜGIKOHAD
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest
kohtadest:
• Räpina Konsum
• Kauplus Leevaku
• Kauplus Linte
• Kauplus Ruusa
• Kauplus Võõpsu
• Räpina postkontor
• Põlvamaa Turismiinfokeskus

Tänavune veebruarikuu on erakordselt soe. Kestva sula ja
vihmasadude tagajärjel on lumi kadunud ja jäägi hakkab liikuma. Ent need pole ainukesed varajase kevade kuulutajad, vaid
siin-sääl on nähtud ka juba kevadlinde – lõokesi ja kuldnokki.
Räpina teated.
 Lumetee rutulise äraminekuga on paljudel Naha talunikel
heinu ja puid vedada.
 Pühapäeval, 10. märtsil toimuvad Naha koolimajas Naha V.
T. Ühingu ja Naha Turba ühisuse aastapääkoosolekud.
 Räpina Noorte Maatulundusklubi pidas hiljuti vaieluskoosoleku teemal „Kummal on talus raskem, kas peremehel
või perenaisel“. Peremehe raskusi pooldasid Ed. Kresson,
A. Soeson ja B. Ziugov, perenaise – prld H. Kresson, M. Kiudorf ja S. Suik. Võitjaks tulid peremeeste raskuste pooldajad.
Vaielus oli eriti elav ja huvitavaid mõtteid esiletoov.
 Räpina Noorte Maatulundusklubi otsustas korraldada märtsikuu jooksul lambakasvatuse ja karjamaade korraldamise
kursuse. Lektoritena esinevad eriteadjad nõuandetalitusest.
Pühapäeval laulab Räpina lauluvägi. Pühapäeval, 10. märtsil korraldab Räpina haridusseltsi muusikaosakonna sega- ja
meeskoor oma traditsioonilise märtsikontserdi, mis tõotab kõigiti huvitavaks kujuneda ja koorilaulu harrastajatele koorilaulu
nautimiseks häid võimalusi pakkuda. Räpina haridusseltsi
segakoor on arvukamaid ja tüsedamaid maakoore mitte üksi
Võrumaal, vaid kogu Eestis, nagu seda näitavad üldlaulupidude arvulised andmed meie laulukooride kohta. Võimsat
koorilaulu suudab pakkuda ainult suurearvuline koor ja seda
võime eelolevalt kontserdilt kindlasti loota, kus viise veeretamas 80-liikmeline lauluvägi. Kontserdi kava on koostatud huvitavalt. Siin kuuleme meie vanemate ja nooremate heliloojate
laule. Kavas on pääle ühe Soome helitöö eranditult kõik Eesti
heliloojate tööd. Et kuulajatele kontsert vaheldust pakuks, siis
esineb pääle segakoori ja meeskoori Räpina malevkonna
orkester nelja orkestripalaga. Kontserdi esimene osa koosneb
pääasjalikult A. Läte loomingust, ühtlasi on kontsert mõeldud
ka helilooja A. Läte 75. sünnipäeva mälestamiseks. A. Läte
elust ja loomingust kõneleb kooriliige H. Otsman.
Paastumaarjapäeval koolides püha. Haridus-sotsiaalministeeriumi poolt on teatatud koolivalitsusele, et ministeeriumi
sellekohase määruse põhjal on paastumaarjapäeval, 25. märtsil, koolides püha. Nii saavad koolid tuleval nädalal kaks puhkepäeva järgemööda.
Suurem murdvargus Räpina-Lintes. Ööl vastu pühapäeva, 17. skp pandi Räpina-Lintes toime suurem murdvargus:
vargad olid tunginud Julius Toodingu elumajja, purustades
selle akna ühes raamidega pihuks ja põrmuks. Eluruumides
olid kangiga lahti murtud laudade ja kummutite sahtlid, kust
vargad nähtavasti raha otsisid. Pääle „puhta töö“ eluruumides
on vargad lahti murdnud toast poodi viiva ukse. Poes on
kõik kaubad segi paisatud, poolikust kotist umbes pool kotti
suhkrut maha kallatud jne. Vargad on ära viinud kogu poes
leiduva riidekraami, niidid, lõimed, tubaka ja paberossid ning
õhtul peremehe poolt kauplusse riiulitele jäetud umbes 30 kr
vahetusraha. Omanik hindab oma kahju 1530 kr. Vargad on
saanud nii julgelt tegutseda sellepärast, et kaupluse omanik oli
ise umbes poolteist kilomeetrit eemal Tooste külas vanemate
juures saunas. Ootamatuste vältimiseks olid vargad tagaukse,
kust peremees väljus seda lukku keerates, seestpoolt
haagistanud. Poe esiukse aga, mis alati seestpoolt suletud,
olid vargad avanud ja selle kaudu kraami välja viinud, sulgedes
selle hiljem jälle näiliselt päris korralikult. Ka Linte meiereis,
mis asub umbes 40 meetrit eemal teisel pool teed, ei märgatud
Toodingu kauplusse sissemurdmist. Kuritegu paljastus alles
hommikul kella kuue paiku, kui peremees tuli vanemate poolt
koju. Asja juurdleb politsei, kes kuuldavasti on varaste jälil. Ka
on kuulu järele hr Tooding lubanud varaste kättejuhatajale suurema vaevatasu.

Raske pussitamine. Räpina alevikus tekkis Rahumäe asunduse noormeestel Aksel ja Oskar Peedosonil tüli Aleksander
Koosapojaga. Tüliks andis põhjust viinapudel, millest Peedosonide naaber A. Koosapoeg ei andnud rüübata. Kui Koosapoeg jõudis Rahumäe maanteel varitsejate kohale, tormasid
vennaksed Peedosonid pimedas Koosapojale kallale ja lõid
viimasele hobuseloogaga tugevaid hoope pähe. Algas kaklus
ning Aleksander Koosapoeg haaras taskust pussi, millega lõi
raske haava Aksel Peedosonile. Oskar Peedoson nähes, et
vend Aksel sai raskesti haavata ja maha langes, pani karjuma, kuna lööja põgenes pimedusse. Kiiresti toimetati haavatu
Räpina jaoskonnaarsti juurde, kes andis esimest abi ja haava
raskete liiki kuuluvaks tunnistas ning haavatu Tartu kliinikusse
saatis.
Kaks uut kutsekooli. Valitsuse teisipäevasel koosolekul oli
päevakorras kahe uue kutsekooli asutamise küsimus: Petserisse ehitus- ja keraamikatööstuskooli ja Räpinasse aiatööstuskooli asutamine. Mõlemad otsustati jaatavalt. Petseri ajutine
maavalitsus otsustas Petseris asutada ja avada Petseri ehitusja keraamikatööstuskooli ja esines palvega, et võtta selle kooli
õppejõudude palgad riigi kanda. Palve otsustati riigivanema
poolt jaatavalt. Kooli majanduslikud kulud kannavad Petseri
maavalitsus ja Petseri linnavalitsus, kuna õpetajate palgad
jäävad riigi kanda. Kool avatakse järk-järgult: käesoleval aastal
avatakse 1. klass. Räpina vallavalitsus pöördus haridus- ja sotsiaalministeeriumi poole palvega lubada Räpinas endise keskkooli asupaigas avada aiatööstuse kool, mille majanduslikud
kulud kannaks Räpina vallavalitsus, kuna õppejõudude palgad
on riigivanema reedel tehtud otsusega võetud riigi kanda. Vajadus tähendatud kooli järele on olemas. Praegu on see suur
maa-ala Räpina ümbruses 22.800 elanikuga, 24 algkooliga ja
1500 õpilasega ilma kutsehariduse saamise võimaluseta, mida
aga neile tingimata anda tuleks. Kõige sobivamaks ja kohasemaks oleks siin aiamajanduskool. Nimetatud kooli asutamine
ja avamine on kergesti teostatav selle tõttu, et on olemas kõik
tarvilikud eeldused: kooliruumid, kooliaed, katsetalu kasvuhoone, elus ja eluta inventar ning õppevahendid, milliseid saab otstarbekohaselt kasutada aiandussaaduste konserveerimiseks
kooli jaoks. Kooli ülalpidajaks on Räpina vallavalitsus ümbruskonna vallaomavalitsuste ühisel kaasabil ja toetusel. Avatava
kooli majanduslikkude kulude katmiseks on loota Räpina vallavalitsuselt 1800 kuni 2000 kr. Räpina mõisa hoone, kus asus
keskkool, on võetud muinsuskaitse alla ja tuleb korras hoida.
Kui sinna asub kool, siis on need kulud produktiivsed ja hoonet
hoitakse hävinemise eest. Avatav kool on nelja-aastase kursusega ühiskool, kus mõlemast soost õpilased võivad vastavat
kutseharidust saada. Kooli esimesed klassid on mõeldud algkooli lõpetanute üldhariduse süvendamiseks ja töötavad täienduskooli õppekava ulatuses, kuna viimased klassid suunduvad
kutsealalisele haridusele – aiandussaaduste konserveerimise
õppimisele.
Naistuletõrje Räpinasse. Pühapäeval peeti Naha koolimajas V. T. Ü. Naisjaoskonna asutamise koosolek, millest võttis
osa 28 ümbruskonna naist. Koosoleku avas Naha V. T. Ü. esimees A. Ziukmann. Koosoleku juhatajaks valiti pr Ad. Ziugov,
protokollijaks O. Ziugand. Kuulates ära ühingu sekretär Bernh.
Ziugovi kõne „Naisjaoskonna tähtsus ja ülesandeid tulekaitse
töös“, võeti üksmeelselt vastu ettekantud põhimõtted. Juhatusse valiti esinaiseks pr Ad. Ziugov, abiks pr Joh. Ziugand,
laekuriks pr Juuli Puksov, abiks prl M. Suurmets, kirjatoimetajaks prl E. Ziugov, abiks pr A. Kubo ja toitlustajaks J. Vaarov.
Vanu ajalehti sirvis

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

RÄPINA AIANDUSKOOLIS TOIMUVAD JÄRGMISED KOOLITUSED:
Tekstitöö baaskoolitus 35+ (vene k.)
40h
24. märts–30. aprill
Vitspunumine: Tarbekorvid*
14h
27.–28. märts
Roosikasvatus tänapäeval*
6h
9. aprill
Eestisse sobilikud okaspuuliigid ja nende haigused
16h
10.–24. aprill
AutoCad 2D
40h
aprill
Viljapuude ja marjapõõsaste lõikamine*
8h
16. aprill
Kokkupandava aiatooli valmistamine
16h
17.–18. aprill
Ennetame kooli- ja kübervägivalda
16h
9. aprill Võrus
Mulla uurimine*
8h
24. aprill
Hekkide hooldus ja lõikus
9h
12. juuni
Taimekaitse aluskoolitus prof taimekaitsevahendite kasutajale**
33h
8.–10. juuni
Taimekaitse täienduskoolitus prof taimekaitsevahendite kasutajale** (tunnist. pikendamine)
14h
29.–30. juuni
*Viinapuude istutamine ja suvine lõikus
8h
5. juuni

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

kell 17.00 RKT
kell 10.00
kell 10.00
kell 9.00 RKT
kell 9.00 RKT
kell 9.00
kell 9.30
kell 15.45
kell 9.00
kell 9.00
kell 9.00 PRIA
kell 9.00 PRIA
kell 10.00

Tärniga* märgitud koolitustel võivad osaleda ka TTK koolituskaardiga töötud.
Kahe tärniga ** koolituste sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa majandamisega
tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajatele ning koolituse läbiviimist toetab PRIA. Koolitust toetab
EL ja Eesti riik ning on õppegrupi täitumisel osalejale tasuta.
RKT kursused on sihtgruppi kuuluvatele osalejatele tasuta.
Vajalik eelregistreerimine. Kohtade arv piiratud.
Täpsem info ja registreerimine: www.aianduskool.ee/täienduskoolitus või tel:796 1549 või 5346 1209.
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MUDILASEIGA LÄBI!
MTÜ Vabaajaklubi Toushi tähistab märtsikuul kolmandat
sünnipäeva. Oleme tegutsenud kahel rindel: kunstiringid lastele
ja mudilastele ning karatetreeningud kõigile huvilistele.
Meie missiooniks on mitmekesistada noorte huvitegevuste
võimalusi Räpina vallas ja Põlvamaal, läbi mille avardada nende maailmavaadet, suurendada tolerantsust, käelist osavust ja
kehalist aktiivsust, toetame tervislikke eluviise, propageerime
teadlikkuse kasutamist tegevustes.
Kunstiringi vanuseks on küll juba viis aastat, sest tegutsesime
juba varem.
Kunstiringi alustades olime Räpinas üheks lipulaevaks. Täna
on meile konkurentsi pakkumas loomemaja, kuid konkurents on
ainult hea, sest paneb pingutama ja looma omanäolisust. Tulevikus loodan südamest, et meie kodukoha väiksed ringid panevad
seljad kokku ning teevad koostööd, milles peitubki tugevus.
Meie ringi eeliseks on olnud alati mitmekesisus ning oleme
endiselt ainus ring, mis pakub võimalust mudilastele.
Põimin alati sisse midagi hoopis uut: erinevaid materjale,
tehnikaid. Oleme avastanud traadikunsti, ehete valmistamise,
suhkrumassi ja palju muud põnevat.
Tahan anda ideid, võimalusi kujundada enda ideid, võimalusi
katsuda kõike, et saada aimu meeldivustest ja iial ei tea, mis noor
kunstnik selle kõigega tulevikus peale hakkab. Lapsed ei tohiks
väga varakult spetsialiseeruda, vaid võiksid nuusutada paljusid
erinevaid tegevusi, et avada enda mitmekesisust.
Toetame läbi kunsti koolis õpitavat, et teha õpitu kogemuslikuks, sest tulemuslikult õpitakse ainult läbi kogemuse. Teooriaga
ei ole midagi peale hakata. Eksimusi ja valesid asju meie tunnis
ei eksisteeri. Õpetame iseseisvalt tegutsema läbi põneva teema.
MTÜ loodi suurest kirest karate vastu. Alustasime klassikalise
karateklubina, kuid kolme aasta möödudes oleme lõpuks leidnud
enda suuna, milleks on enesekaitsepõhine võitlus. Karateklubi
on transformeerunud võitlusklubiks.
Tegemist on väga praktilise treeninguga. Õpetus koosneb:
 püstivõitlusest;
 mahaviimistest;
 maasvõitlusest.
Kasvades ei meeldinud mulle tavasport, mis oli pealesunnitud ja suhteliselt vastik. Pallimängud olid enam-vähem. Tõelise
spordipisiku leidsin Räpina ÜG väikesest võimlast. Ka minu
enda karatetreeningud algasid just nimelt sellest samast saalist.
Paistab, et ühisgümnaasiumi väike võimla on spordipisikuga
siiamaani nakatatud. Olles liitunud karatetreeninguga, sain ma
aru, et liikumine võib olla vägagi lahe.
Selleks, et noored oleksid terved, on vaja armastust liikumise
vastu. Füüsilise keha aktiivsus tagab vaimu erksuse ja kõik muu
langeb ise omale kohale. Terves kehas terve vaim, mis haagib
tarkusi mänglevalt.
Vaieldamatult liigume me teistest erinevalt. Igal meie liigutusel
on tähendus ja eesmärk. See ei ole peksuring, kuid oskused, mis
omandatakse, on reaalsed, annavad kindlustunde ja sisemise
julguse. Vägivald on TV-s, arvutimängudes, koolis, omavahelistes suhetes, pereringis. Vägivalda on kõikjal. Meie õpetame
toime tulema nii füüsilise kui ka vaimse vägivallaga. Pole kasu
tarkusest teoorias, kui puudub julgus väljendamaks enda oskusi
ja potentsiaali. Kui lapsed ei julge öelda, mis on meelel ja keelel,
siis ei ole võimalik realiseerida teadmisi.
Õpetame peale füüsilise liikumise ja kunstilise tegevuse
hindama olukordi ja vaatlema ning selle põhjal tegema järeldusi.
Vaatlemisoskus on esmane, mida inimene vajab. Kui inimene ei
märka enda ümber toimuvat ning istub kinni mõtetes või lähtub
emotsioonist, siis ei ole kasu mis tahes õpitud tarkusest. Puudub kontakt reaalsusega. Kuidas saavad konfliktid alguse? Ikka
teineteise valesti mõistmisest, olukorra väärast hindamisest või
kontakti puudusest reaalsusega. Seda kõike püüame parandada

Halloween kunstiringis.

NAISTEPÄEVAL
ROKKISID NAISED

Foto erakogust.

väga reaalse õpetuse abil. Märka, reageeri!
Olen enda hingeasjaks võtnud läbi meie tundide õpetada
lastele sotsiaalsust, suhtlemist, järelduste tegemist ja heatahtlikkust. Iga laps saab areneda individuaalselt, omas rütmis ning
väga heatahtlikus keskkonnas, kus ei võrrelda, ei panna pingeritta
ega hinnata. Ainus hinnang, mis me anname, on isikliku arengu
hinnang. Jürit ei võrrelda Mariga ja Marit Jüriga.
Lapsed on meie tulevik, millele tasub panustada. Kuid mitte ainult.
Me ei ole suunatud pelgalt lastele, sest kes on lastele eeskujuks?
Muidugi vanemad. Kui vanemad liiguvad, liiguvad ka lapsed. Meie
ootame vanemaid alati koos lastega liikuma. Korraldame aeg-ajalt
vanemate ja laste ühiseid kunstitunde, et aidata kaasa sellele
erilisele sidemele, mis suure töökoormuse tõttu võib tihti unarusse
jääda. Igal naistepäeval, meestepäeval, isade- ja emadepäeval
ootame pidutsejaid enda ridadesse tasuta liikuma.
Kui kodukoht pakub lastele kasvades head emotsiooni, siis
võime kindlad olla, et nad tulevad siia tagasi. Iga tagasi pöörduv
inimene toob endaga kaasa midagi uut, lisandväärtust.
Mis meil on uut?
Kuna oleme suunatud tervele perele, siis alustasid Räpinas
pühapäeviti krija hatha jooga treeningud ning ootame kogu
südamest emasid ja isasid näitama positiivset eeskuju. Mis on
krija hatha jooga? Krija tähendab teadlikult tehtud tegu ja hatha
jooga viitab peamiselt füüsilisele kehale mõeldud harjutustele.
Joogaharjutused ehk asanad tugevdavad ja venitavad lihaseid,
masseerivad kudesid, näärmeid, organeid ja liigeseid, parandavad verevarustust keha haigetes piirkondades, soodustades
mürkainete väljutamist. Joogatreeninguid viib läbi Tartu treener
Kalev Kikas, kelle näol on tegemist väga suure spetsialistiga
omal alal.
Mis on veel tulemas?
Suur suvine enesekaitselaager 10.–12. juulil Orava koolis.
Tegemist on avatud laagriga, kuhu on oodatud kõik huvilised.
Me ei ole kaklusklubi, vaid rõõmsad ja roosad inimesed,
kellele meeldib see, mis nad teevad ja kes usuvad, et füüsiliselt
terves kehas areneb terav ja taibukas vaim. Sport ei küsi vanust
ja tulemuslikult õppida on võimalik ainult läbi kogemusliku tegevuse. Täname kõiki, kes on olnud meiega sellel imelisel teel.
Siinkohal peab tänusõnad ütlema meie vallale, koolile, lasteaiale,
kes usuvad mitmekesisusse ning toetavad toredaid mõtteid. See
on hea kodu koht, sest siin on kõik võimalik.
Meie toredatest tegemistest saate osa, kui avate Facebooki
lehe: Juku-Manni Kunstiring Räpinas, Karateklubi Toushi. Nendelt
lehtedelt saate pidevalt infot uute ja huvitavate sündmuste kohta.

Kertriin Paabo

Julgelt edasi!
Pensionäride Seltsi uus hooaeg algas möödunud sügisel. Juba
siis oli näha ka uusi nägusid. Peo jaoks, mis toimus oktoobris, õpiti
sketš meie oma kirjaniku Tiina Ilvese raamatu „Varesed, need valged“
põhjal. Esitajaks endised pikaaegsed näiteringi liikmed Reene Lääne
ja Vello Oper. Juhendajaks oli Hilda Veber. Etteastele järgnes Tiina
poolt oma raamatu lähemalt tutvustamine. Teda tänas veel isiklikult
endine õpetaja Virve Narusk. Tore, et meil on nii palju humoorikaid
inimesi.
Novembris andsid täispika etenduse Lahedad Mutid. Nad on juba
oma etteastetega laialdaselt tuntud.
Detsembris toimuvad jõulupeod on alati rahvarohked. Seekord
oli saal pungil täis. Esinemisega alustasid Nooruslikud Naised Anu
Naela juhendamisel. Oma tantsuga näitasid nad, et nende nimi
õigustab end igati. Tantsijatele andis vahepeal puhkust vallavanem
Teet Helm. Ta soovis koosviibijatele tugevat tervist, häid jõule ja toredat uut aastat. Samuti kostitas vallavanem rahvast väga maitsvate
kommidega. Edasi jätkasid veel Nooruslikud Naised. Tantsu lõppedes
võttis ohjad enda kätte ansambel Heino Tartes ja Sõbrad, mille järel
täitus tantsupõrand pikaks ajaks.
Uue aasta tulekuga läks seltsi tegevus samuti uue hooga edasi.
Aasta esimesel kuul tulid meile esinema Räpina Ühisgümnaasiumi
õpilased. Kontsert oli suurepärane ning aplaus esinejatele vägev.
Etteastet tuli korrata Raian Pungil, kes jäljendas koos oma kaaskonnaga laulvat Savisaart. Suurim tänu teile, õpetajad!
Pärast sellist toredat kontserti läks asi tõsiseks: algas uue juhatuse valimine. Uus koosseis sai järgmine: Eha Rohtmaa, Malle Pošlin,
Maria Tirp, Tea Loodus, Reene Lääne, Hele Lillemäe ja Heino Loodus.
Juhatuse etteotsa valiti taas Malle Pošlin.
Veebruarikuu peol käis meil külas volikogu esimees Kaido Palu,
kes rääkis vallas tehtust ja teoksil olevast ning vastas rahva küsimustele. Sellele järgnesid Riigikokku pürginud Inara Luigase ja Raul Kudre
sõnavõtud. Pärast sõnavõtte avas Räpina Muusikakool täies hiilguses
muusika-aasta. Lapsed laulsid ja mängisid pillidel väga hingestatult.
Eriti meeldis rahvale väikese tüdruku Minna Emilia Vürsti plokkflöö-

dimäng. Tugev aplaus tõi korduse. Tore on lapsi kuulata, kuna nad
esinevad suure mõnuga. Meie seas on ju paljud nende emad-isad,
vanaemad-vanaisad. Nii Räpinas kolm põlvkonda tegutsevadki.
Märtsis tulid meile esinema oma kaheteistkümnendat sünnipäeva pidav seenioride liikumisrühm Sinililled ja nendega koos Räpina
Ühisgümnaasiumi viiendate klasside rahvatantsijad Külliki Arjokesse
juhendamisel.
Alati peame meeles ka oma sünnipäevalapsi ning talletame nende
pidulikud näod fotodele. Kohvilaua taga on mõnus istuda ja muljetada
ning hea muusika saatel tantsida.

8. märts on traditsiooniline naistepäev,
mil kingitakse lilli ja
süüakse kooki. Kuid
väga tihti ei pakuta
võimalusi teha midagi
lahedat.
Karateklubi Toushi korraldab juba teist
aastat naistepäeva.
Eelmisel aastal pakkusime kickbox-aeroobikat ning enesekaitset.
Sellel aastal võnkusime
jooga lainel ning arutasime toitumise üle.
Naistepäev on ajalooliselt olnud naiste
õiguste ning vabaduse
Joogatreener Kalev Kikas.
tähistamine ja rõhutamine. Peab tunnistama,
et aastal 2015 on päeva algupärane idee ikka veel aktuaalne.
Endiselt on naised meestega võrreldes madalamapalgalised,
riigikogus domineerivad mehed, naisi nimetatakse ikka veel
nõrgemaks sugupooleks jne.
Seega ütlesime sellel aastal: „Naised rokivad.“ Kutsusime
tüdrukuid ja naisi tasuta avatud treeningutele ja õhtul Kalev Kikase
juhitud krija hatha joogasse ning loengule.
Meie päeval osales kokku 21 tüdrukut ja naist, kes usuvad
rokkimisse ning sellesse, et valikud on vabad ja ei ole olemas
naiste ning meeste sporti ja tegevusi. Tublid! See sõnum võiks
jõuda veel rohkemateni.
Õhtusel loengul puudutati toitumise teemat, mis on aktuaalsem kui iial varem. Maailm on teel rasvumise suunas ning kahjuks
puudutab see juba ka lapsi.
Räägiti, kuidas sisse viia jäävaid muudatusi. Selleks tuleb
teha korralik analüüs ning taibata, milline osa juhindub emotsioonidest ja mõtetest.
Tuleb aru saada ja eristada harjumusi, mis on kodust kaasa
antud. Näiteks hea laps sõi alati taldriku tühjaks ning vanaemal
oli eriti hea meel siis, kui hea laps sõi kohe mitu taldrikutäit. Sama
mustrit kasutades täiskasvanuna ei ole kahjuks tulemused enam
nii meeldivad.
Räägiti GMO muundatud toitudest, piimast, gluteenist ja
nende mõjudest kehale ning suhkru laastavast toimest. Siinkohal
kutsume teadushuvilisi inimesi üles: loobuge üheks kuuks suhkrust ja suhkrut sisaldavatest toodetest ning hakates seda uuesti
tarbima, andke tagasisidet (Facebook: Karateklubi Toushi). Andke
teada, mida kogesite. Olen ise teinud selle eksperimendi läbi oma
lapse tervise tõttu ning etteruttavalt võin öelda, et suhkrulaks ongi
laks: käed hakkavad värisema, süda tambib ning sind tabab tugev
väsimus. Pole siis ime, et igapäevaselt suhkrut tarbides oleme
pidevalt väsinud.
Puudutasime laste toitumist ning siinkohal võib julgelt öelda,
et tegemist on suhkrusõltuvusega.
Toitumisloengus tutvustati kuulajatele viie keha süsteemi ning
seda, kuidas me igapäevaselt tegutseme, kasutades emotsioone
ja mõtteid, kuidas meil on tekkinud teatud emotsionaalsedmentaalsed kompleksid, mis sunnivad käituma just nii nagu me
käitume ja mitte teisiti. Näiteks kui asjad ei lähe soovide kohaselt,
tunnevad paljud pettumust ja mitte rõõmu, viha ja mitte rahulolu.
Teatud sündmustega käivad kaasas kindlad emotsioonid. Lapsed salvestavad kuni kuuenda eluaastani kõik informatsiooni
enda ümber ilma analüüsita. Võite märgata, kuidas asjad, mis
ärritasid teie ema, ärritavad täna ka teid. See on lõputu ja väga
lahe teema. Kuid kaevudes sügavale, saame aru, kes me oleme,
miks me sellised oleme ja miks me käitume alati just nii nagu me
käitume. Meie füüsiline keha on tihtilugu kõigest kurb kannataja.
Järgmine üritus on meil suunatud emadele ning loodetavasti
leiame palju kuulajaid teemadel „Laste kasvatamine joogalikust
vaatest“ ning „Kuidas leida emana tasakaal: mina, emaroll, naine,
muud kohustused“.
Ootame teid osalema!

Olge ikka mõnusad! Uute kohtumisteni!

Kertriin Paabo

Hilda Veber

Rokkivad tüdrukud suhkrulilledega.
Pensionäride Seltsi uus juhatus.

Foto: Hilda Veber.

Fotod: Kertriin Paabo.
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Matk – Otsime kevade märke!
Lisainfo telefonil 5621 8491.
Räpina Avatud Noortekeskuses
13
Rakvere teatri etendus lastele: „Buratino“.
Etenduse pääse on 7 eurot.
Räpina Aianduskooli saalis
11–15 Lõuna-Eesti piirkonna muusikakoolide
direktorite nõupidamine. Räpina Muusikakooli
kogunevad Lõuna-Eesti muusikakoolide
direktorid arutlemaks konkursi
„Parim noor instrumentalist 2015“
toimumise ning muude küsimuste üle.
Räpina Muusikakoolis
19
Rakvere teatri etendus „Maalermeister“.
Pilet 13 eurot, sooduspilet 11 eurot.
Räpina Aianduskooli saalis
9.15 Lasteteatri Sõber, etendus „Koht päikese all“.
Pilet 2 eurot.
Räpina Lasteaias Vikerkaar
Räpina Ühisgümnaasiumi maailmapäev.
Räpina Ühisgümnaasiumis
17
Kirjandusõhtu Iko Marani loomingu põhjal.
IV–VI klassile.
Võõpsu Raamatukogus
19
Maailmapäeva moeshow. Pilet 1 euro.
Räpina ÜG aulas
19
Koorilauluõhtu.
Külas on Tartu Üliõpilassegakoor
(dirigent Küllike Joosing) jt.
Räpina Aianduskooli saalis
11
Toidukoolitus: Aasia köök II osa.
Tai kollase ja punase karripasta valmistamine
ja kasutamine. Töötoa kestus umbes 3 tundi.
Osalustasu 15 eurot. Juhendab Kairit Tuka
(AdelineSunday OÜ).
Registreerimine maiu@ariabi.ee või
5301 0830.
Räpina loomemajas
10
Õpetajatelt lastele: etendus „Tare-tareke“.
Räpina Lasteaias Vikerkaar
18
Raivo Tafenau (saksofon) ja Meelis Vind
(klarnet). Muusikakooli õpilastele tasuta,
pilet õpilastele ja pensionäridele 3 eurot,
täiskasvanutele 5 eurot.
Räpina Muusikakoolis
17
Munadepüha tähistamine. Munade värvimine,
veeretamine, koksimine, söömine.
Munamängud ja -võistlused.
Lisainfo telefonil 5621 8491.
Räpina Avatud Noortekeskuses
9.30 Ivar Letti etendus „Imede aed“. Pilet 2 eurot.
Räpina Lasteaias Vikerkaar
Loodusainete päev maakonna
gümnaasiumidele.
Räpina Ühisgümnaasiumis
19
Vodevill Lutsu teatri esituses: „Presidendi loož“.
Pilet 10 eurot, müügil tund enne algust
kohapeal.
Räpina Aianduskooli saalis
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Naljandite ja anekdootide esitamise võistlus.
Lisainfo telefonil 5621 8491.
Räpina Avatud Noortekeskuses
19
V meeste showtantsufestival.
Tantsuks mängib ansambel Meidon.
Pääse eelmüügis 7, kohapeal 10 eurot.
Ruusa Kultuurimajas
11
Toidukoolitus: Aasia köök III osa.
India Korma ja Tikka maitseainesegude
valmistamine ja kasutamine. Töötoa kestus
umbes 3 tundi. Osalustasu 15 eurot.
Juhendab Kairit Tuka (AdelineSunday OÜ).
Registreerimine maiu@ariabi.ee
või 5301 0830.
Räpina loomemajas
17
Traditsiooniline kerge- ja jazzmuusikakontsert.
Külalisena esineb Tallinna Saksofonide
Orkester Ivo Lille juhendamisel.
Räpina Muusikakoolis
18
Loodusõhtu.
Lisainfo Mari Kala, keskkonnaameti
keskkonnahariduse spetsialist, tel 799 0914.
Põlvamaa keskkonnamajas
13
Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine
Räpina tuletõrjemaja saalis
19
Fanni 20. juubelikontsert.
Räpina Aianduskooli saalis
12
Eesti karikavõistlused mälumängus.
Paarismängu karikaetapp.
Mängujuht Omar Kaljuvee.
Lisainfo telefonil 517 2724.
Räpina loomemajas
17
Raivo Rebase ja Küllike Männiku
löökpilliõpilaste kontsert.
Räpina Muusikakoolis
17
Jüriöö jooks.
Ruusa pargis
17
Piljardi, koroona, õhuhoki võistluste
finaalmängud. Registreerimine eelmängudele
toimub noortekeskuses aprillikuus.
Lisainfo telefonil 5621 8491
Räpina Avatud Noortekeskuses
17
Luuleõhtu „Tere, kevad!“ I–IX klassile.
Võõpsu raamatukogus
11
Toidukoolitus: Aasia köök IV osa. Vietnami köögi
traditsioonilised maitseained ja road.
Töötoa kestus umbes 3 tundi.
Osalustasu 15 eurot. Juhendab Kairit Tuka
(AdelineSunday OÜ).
Registreerimine maiu@ariabi.ee või
5301 0830.
Räpina loomemajas
11
Eksami lõpukavade ettemäng.
Räpina Muusikakoolis
17.30– Orienteerumisõhtu. Orienteerumine Räpina
19.30 linna tänavatel. Raja pikkus on ligikaudu 5 km.
Orienteerumist juhendab Spordiklubi Kobras.
Start ja finiš Sillapää lossi pargis.
Sillapää lossi pargis

NÄITUSED
Maiu Varese debüütnäitus „Usaldus“ Räpina loomemajas
avatud märtsi lõpuni.
Muusika-aastale pühendatud konkursitööde näitus „Muusikat kuuled?“ Räpina loomemajas 1. kuni 20. aprillini.
Näitus „Räpina Aianduskool aastatel 1924–1984: näpud
mullas, närvid korras!“ Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis ja
Räpina haldushoone I korrusel.
Näitus „Killukesi tuletõrjeühingu ajaloost“ raamatukogus ja
haldushoones kuni 1. maini 2015.
„Priit Sibul motovarjuga Põlvamaad avastamas“ Räpina
haldushoone II korrusel märtsi lõpuni.
Põlva Talurahvamuuseumi rändnäitus „Elu kahes vallas“
Räpina haldushoone II korrusel alates 1. aprillist kuni 31. maini.

RÄPINA KEVADLAAT
12.04.2015
kell 9.00–15.00
Räpina Tuletõrje platsil.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
põllu- ja aiakaubad,
käsitöö ja vanavara.
Tule kogu perega!
ÜLESTÕUSMISPÜHADE NÄDAL EELK
RÄPINA MIIKAELI KOGUDUSES
29.03 – Palmipuudepüha. Missa

kell 11.

02.04 – SUUR NELJAPÄEV. Missa

kell 18.

03.04 – SUUR REEDE.
Ristitee palvus algab
Vana Pastoraadi juures
kell 10.30.
Seejärel suure reede liturgiline jumalateenistus.
04.04 – Vaikne laupäev. Vigilia
Ristimispüha.
05.04 – KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA.
Missa

kell 11.

06.04 – II ülestõusmispüha. Missa

kell 18.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Karm tõdemus meid kohtas
järsult, salatsi, ja mõistus murenes,
kui katkes elukiir.
Kuid uskuda, me kohtume
vast ometi, just seal,
kus algab tundmatuse silmapiir.

Olev Ojamets
31.01.2015

Aino Kosapoeg
2.02.2015

Eha Saluveer
5.02.2015

Erika Saga
6.02.2015

Elfriide Rõkka
8.02.2015

Ago Peedosk

REKLAAM RAHVALEHES
Reklaami ja kuulutuste avaldamine Räpina Rahvalehes
(alus: Räpina Vallavalitsuse 31.03.2010 korraldus nr 201)
1. Räpina Rahvalehes avaldatavate kuulutuste ja reklaamtekstide hinnad on järgmised:
1.1. Eraisiku väike kuulutus (maht 8 x 4 cm) 1,60 eurot
(25 krooni);
1.2. Eraisiku suur kuulutus (maht 8 x 8 cm) 3,20 eurot
(50 krooni);
1.3. Juriidilise isiku väike kuulutus (maht 8 x 4 cm) 6,39 eurot
(100 krooni);
1.4. Juriidilise isiku suur kuulutus (maht 8 x 8 cm) 12,78 eurot
(200 krooni);
1.5. Juriidilise isiku eriline ärikuulutus (maht 17 x 17 cm) 31,96
eurot (500 krooni).
2. Räpina valla avalikes huvides avaldatavad teated ja kuulutused, sh kolmanda sektori ja valla hallatavate asutuste
kuulutused avaldatakse tasuta.
3. Räpina vallas tegutsevatel ettevõtetel võimaldatakse avaldada 1 kord kvartalis tasuta reklaamtekst mahus kuni 8 x 16 cm.

kell 22.

11.02.2015

Urmas Möller
13.02.2015

Riina Tamm
14.02.2015

Elena Nazarov
15.02.2015

Helga Võsoberg
16.02.2015

Ralvi Hein
21.02.2015

Silvi Lepland
26.02.2015

