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Räpina vallal on traditsioon tunnustada Räpina valla haridus-
asutuste silmapaistvamaid õpilasi ja õpetajaid tavaliselt vabariigi 
aastapäeval. Arvestades aga käesoleval aastal kehtivaid kogu-
nemispiiranguid ning nende järk-järgulist rangemaks muutumist, 
jäi käesoleval aastal ära pidulik tunnustusõhtu kontsert-aktusega 
vabariigi aastapäeval. Kontsert-aktus loodeti korraldada emakee-
lepäeva puhul 15. märtsil, kuid piirangute püsimisel tuli ära jätta 
ka see pidulik üritus.

Tänavu toimus silmapaistvate õpilaste ja õpetajate tunnusta-
mine ebatavalisel moel. Viluste Põhikooli töökas ja loominguline 
kollektiiv valmistas kontsert-aktuse ette video kujul, mis edastati 
kõikidele Räpina valla haridusasutustele. Tublid tunnustatavad 
said käesoleval aastal endale kingituseks päevakohase sisse-
kirjutusega Aare Olanderi raamatu „Põlvamaa kadunud vaated“. 
Teos tutvustab kõrvuti olnud ja olevaid Põlvamaa vaateid läbi 
maakonna kolme ajalooliselt olulisima asula – Võõpsu, Räpina ja 
Põlva. 20. sajandi algul, enne I maailmasõda oli Põlva maakonna 
suurim ja elavaim asula Võõpsu, 1920. aastail sai suurimaks 
Räpina ning 1950. aastail oli kord Põlva käes. Raamat annab 
huvitava vaate Põlva maakonnale, kõrvutades kunagi olnut ja 
praegu olevat. Kingitus toimetati kõikide tunnustatavateni turva-
lisel moel haridusasutuse kaudu.

Käesoleval, 2021. aastal tunnustati tublide tulemuste ja 
Räpina valla haridusasutustes särasilmil tehtavate igapäevaste 
pingutuste eest järgmisi õpilasi ja õpetajaid:

Räpina Ühisgümnaasium: õpilased Eric Justin Jõks,  
Oskar Johannes Laht, Lemme Liin, Kerten Matto, Mikk Mäl-
berg, Raian Pung, Lenna Haamer, Katariina Nagel, Adele 
Punnek, Reio Tootsman, Pilleriin Sillakivi, Emma-Eliise 
Talviste ning õpetajad Karin Tuul ja Maire Alver.

Viluste Põhikool: õpilased Karl-Kristjan Ilus, Maarit Mjag-
kov, Madli Ann Paju, Roden Riiu, Hans Šlik, Kevin Vissel ning 
õpetaja Hiie Matto.

Ruusa Põhikool: õpilased Renar Preeden ja Äleks Liblik 
ning õpetaja Anna Simga.

Mehikoorma Põhikool: õpilane Säde Reet Posti ja õpetaja 
Anne Konsap.

Räpina Lasteaed Vikerkaar: õpetajad Jaanika Rämson ja 
Natalia Asi.

Veriora Lasteaed Õnneseen: õpetaja abi Urve Ilves.
Räpina Spordikool: õppurid Harri Mähar ja Kristin-Johanna 

Silla ning treener Vanessa Rätsep.
Räpina Muusikakool: õppurid Georg Neimann, Gete-Ly 

Vija ning õpetaja Brita Reinmann.
Palju õnne ja edasipüüdlemisrõõmu kõikidele meie eesku-

judele! 
Viluste Põhikooli kollektiivi kokku pandud kontsert-aktuse 

videos astusid üles Veriora Lasteaed Õnneseen, juhendajad 
Karin Koltsov, Maarika Alvela ja Heli Aia; tantsurühm Väike 

Emakeelepäeva puhul tunnustati  
Räpina valla õpilasi ja õpetajaid

Vingerdi, juhendaja Esta Sokman; tantsurühm Tantsurõõmuke 
ja tantsurühm Tantsurõõm, juhendaja Krista Salf; Teisipäeva-
muusika, juhendaja Kersti Juurma ning ansambel, juhendajad 
Ruta Vesti ja Kersti Juurma. Videoesitlus jutustab sellel aastal 
Eestimaa haridusest ja hariduse lugudest läbi aegade. Kõiki tub-
lisid õpilasi ja õpetajaid iseloomustavad tekstid kandis videos ette 
Viluste Põhikooli emakeele ja kirjanduse õpetaja Joonas Vatter . 

Suur tänu esinejatele ja juhendajatele, ebatavalistes oludes 
meeleoluka videojäädvustuse idee ja teostuse eest Viluste 
Põhikooli direktorile Kersti Juurmale ning õpetajatele Einar 
Raudkepp, Joonas Vatter ja Heili Ahelik!

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Vahvad tantsulapsed esinesid tublidele tunnustatutele seekord videos.                                                 Foto: Einar Raudkepp

Räpina vallavanema  
pöördumine

Head vallakodanikud ja külalised!
Aasta aega oleme olnud olukorras, mis on meile võõras ja 

kohati talumatu. Küsimusi on kõigil rohkem kui vastuseid. Samas 
ei ole see olukord meile eestlastena ju võõras, õnneks aga on ras-
ked ja kurvad õppetunnid jäänud aastakümnete ja sajandite taha. 

Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valmis film „Tõde ja 
õigus“. Ma arvan, et üsna paljud on unustanud raamatu sisu, aga 
ehk aitas film meelde tuletada varasemalt loetut ja oli ilmekam. 
Ebameeldivad, valusad osad võib raamatut lugedes vahele jät-
ta, muidugi ka filmi vaadates, aga arvan, et nii hea film haaras 
ennast kaasa. Kirjutan sellest seepärast, et mina nutsin lapsena 
raamatut lugedes, kui Vargamäel ja lähiümbruse külades möllas 
katk, surid lapsed, need kõige kaitsetumad. Vanemad, nii rikkad 
kui vaesemad saunikud, oleksid andnud kõik, et sellest südame-
valust pääseda. Ükski arst ei aidanud.

Palju aastaid on möödunud ja me olem tänu elukogemustele, 
ühiskonna üldisele arengule (sh teaduse arengule), saanud palju 
targemaks. Me teame reeglina, kuidas viirused levivad, kuidas 
neist hoiduda. Teame, kuidas kaitsta ennast ja teisi. Kui me iga-
päevaselt pöördume pisemagi nohuga kiirabisse, siis miks me 
ometi ei võta tänast olukorda tõsiselt? Seame enda ja oma lä-
hendaste elu ohtu, ei usalda teadlasi ja meie meditsiinisüsteemi?

Palun teeme nii, et hoidume kontaktidest, kanname maski, 
desinfitseerime käsi, lükkame külaskäigud edasi. Teeme seda 
selleks, et meie ühiskond saaks taas avatuks. 

Mina olen alati olnud teaduspõhise meditsiini pooldaja, kõik 
muud raviviisid võivad seda toetada, aga äärmused ei peaks 
enam kuuluma tänasesse päeva. Kui avaneb võimalus, vaktsinee-
ri ennast. Küsimused küsi perearstilt või pereõelt, sotsiaalmeedia 
ei ole sageli arukate vestluste koht.

Räpina vallal on seni läinud hästi. Hoiame end ka edaspidi 
ja loodame, et rusuv olukord möödub peagi.

Tervist soovides

Enel Liin,
Räpina vallavanem

Enel Liin
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RÄPINA VALLAVOLIKOGU

17. veebruari 2021 istungil

Nagu eelnevatel kordadel, toimus ka veebruarikuu istung Rä-
pina loomemaja suures saalis, kus sai osalejaid paigutada hajuta-
tult, kuna jätkuvalt püsib kõrge nakatumisoht koroonaviirusesse.  

Elektrooniline osalemisvõimalus Zoom-keskkonna kaudu loo-
di neile volikogu liikmetele, kellel ei olnud võimalik või soovitatav 
füüsiliselt istungil osaleda.

Volikogu esimees Teet Helm andis oma infopunktis ülevaate 
volikogule laekunud kirjavahetusest ning edastas info juba toi-
munud ja eelseisvatest koosolekutest, sündmustest ja üritustest. 
Lõpetuseks vastas volikogu esimees volikogu liikmete esitatud 
küsimustele.

Vallavanem Enel Liin esitas ülevaate vallavalitsuse tegevu-
sest viimase kuu jooksul ning vastas volikogu liikmete esitatud 
küsimustele.

Istungil olid arutusel ning võeti vastu alljärgnevad õigusaktid:
Otsusega nr 5 lubati vallavalitsusel omandada Räpina vallale 

avalikes huvides Siia kinnisasja omanikult Meerapalu külas asuva 
Siia katastriüksuse jagamisel moodustatav Sadama tee katast-
riüksus ligikaudse pindalaga 310 m², ostuhinnaga 1 euro/m². 

Selgituseks: Meeksi Vallavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 14 
alusel on teeregistrisse kantud eraomanikele kuuluv Sadama 
tee. Sadama tee on ajalooline tee ja piirkonna kinnistute jaoks 
ainus võimalik juurdepääsutee avalikult kasutatavale teele ja 
Lämmijärvele.

Otsusega nr 6 anti luba algatada avalikes huvides Räpina 
valla kasuks isiklik kasutusõiguse seadmise menetlus Meerapalu 
külas asuvatele Sadama tee 1, Sadama tee 3, Sadama tee 5, 
Sadama tee 7, Sadama tee 9, Sadama tee 13 // Küti, Sadama tee 
15, Sadama tee 17 // Lõhmuse, Sadama tee 14, Sadama tee 16, 
Sadama tee 20, Sadama tee 23, Sadama tee 25 ja Sadama tee 
27 kinnistuid läbivale teele, mida kõik võivad kasutada.

Selgituseks: Kõigile soovijatele liiklemiseks mõeldud Sadama 
tee (eratee) kasutusõigus peaks olema kaetud lepingutega, kuna 
teede taristu haldamine, liiklusohutus ja tee korrashoid on avalik-
õiguslik ülesanne, seega algatab Räpina Vallavalitsus avalikest 
huvides lähtudes ja kohaliku omavalitsuse ülesande täitmise 
eesmärgil eraomandeid läbiva Meerapalu külatee osas teiste 
teemaa eraomanikega läbirääkimisi pidades valla kasuks isikliku 
kasutusõiguse seadmise menetluse.

Otsusega nr 7 kinnitati revisjonikomisjoni 2021. aasta 
tööplaan.

Määrusega nr 2 kehtestati riigieelarvest eraldatud koolilõuna 
toetuse kasutamise tingimused ja kord Räpina valla üldharidus-
koolides.

Selgituseks: Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja 
korra kehtestab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel valla-
volikogu. Koolilõuna toetuse eraldab riik kohalikule omavalitsusele 
tasandus- ja toetusfondi kaudu ning toetuse eraldamisel lähtub 
riik Eesti Hariduse Infosüsteemis kajastuvast valla haldusterritoo-
riumil asuvates munitsipaal- ja erakoolides statsionaarses õppes 
põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste arvust planeeritavale 
aastale eelneva aasta 10. novembri seisuga ja arvestuslikust 
koolilõuna maksumusest ühe õpilase kohta. Räpina valla koolide 
puhul on riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse kasutamise 
regulatsioonid seni kehtinud eraldi.

Arvestades asjaolu, et seoses distantsõppe korraldamisega 
pandeemia olukorras oli õpilaste toitlustamine distantsõppel 
viibimise ajal seni munitsipaaltasandil selgelt reguleerimata ning 
pidades oluliseks kõikide valla koolide jaoks ühtse regulatsiooni 
loomist, võimaldas käesolev määrus mõlemad kitsaskohad 
lahendada.

Määrusega nr 3 lubati muuta Räpina Vallavolikogu 
20.05.2020 määrust nr 11 „Räpina valla spetsialisti eluaseme 
toetuse määramise kord“.

Selgituseks: Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määruse nr 
11 „Räpina valla spetsialisti eluaseme toetuse määramise kord“ 
muutmise tingis riigihalduse ministri 30.12.2019 määruse nr 66 
„Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ muutmine, 
mis jõustus 20.12.2020. 

Eelmisel, 20.01.2021 volikogu istungil toimus Räpina Vallavo-
likogu määruse eelnõu Räpina Vallavolikogu 21.11.2018 määruse 
nr 34 „Räpina valla preemiate andmise

kord“ muutmine“ esimene lugemine, mis lõpetati ja eelnõu 
menetlus suunati edasi II lugemisele. 

Eelnõule esitati preemiate andmise hindamiskomisjoni, 
valla elanike ning haridus- ja kultuurikomisjoni poolt mitmeid 
muudatusettepanekuid, milliseid osaliselt toetab ka vallavalitsus. 
Vallavalitsuse liikmed tegid 03.02.2021 istungil ning ka pärast 
seda täiendavaid muudatusettepanekuid. Kõigi vajalike muuda-
tusettepanekute sisseviimiseks on tarvis muuta eelnõu struktuuri, 
mida ei ole võimalik saavutada üksnes määruse muutmisega, 
õigusselguse huvides tuleks koostada iseseisev uus määrus.

Eelnõu ettekandja tegi suulise avalduse ja võttis nimetatud 
eelnõu „Räpina Vallavolikogu 21.11.2018 määruse nr 34 „Räpina 
valla preemiate andmise kord“ muutmine“ tagasi. Uus määruse 
eelnõu läheb esimesele lugemisele volikogu komisjonidesse ja 
volikogu istungile märtsikuus.

Järgmine vallavolikogu korraline istung 
toimub 17. märtsil 2021.

Räpina Vallavolikogu otsuste ja määrustega saab tutvuda val-
la raamatukogudes ja internetis aadressil www.rapina.ee/et/val-
lavolikogu, kus saab tutvuda ka volikogu istungite protokollidega.

Eva Morel,
Räpina vallavolikogu sekretär

Vabariigi Valitsuse liikmed kinnitasid oma 8. märtsi kabineti-
nõupidamisel otsused, mille alusel kehtestatakse Eestis alates 
neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatusli-
kumad piirangud kui seni. Piiranguid leevendatakse siis, kui 
koroonaviiruse levik Eestis on langenud tasemele, mis ei ohusta 
meditsiinisüsteemi toimepidevust. 8. märtsil võttis valitsus vastu 
põhimõttelised otsused, 9. märtsi erakorralisel istungil kiideti 
heaks vastav korraldus.

„Värsked andmed näitavad, et koroonaviiruse agressiivsem 
briti tüvi on Eestis seni prognoositust tõsisemalt levimas. Meie 
meditsiinisüsteem on kriisis,“ ütles Kaja Kallas. „Eriti kriitiline 
on olukord Tallinnas ja Põhja-Eestis, kus haiglate toimetulek 
on suure surve all, kuid olukord on väga raske üle kogu Eesti. 
Seetõttu otsustas valitsus kehtestada täiendavad piirangud, mille 
eesmärk on viia kontaktid inimeste vahel miinimumini. Ainult nii 
on võimalik sellest kriisist välja tulla. Igaühe käitumisest sõltub, 
kui kiiresti see meil õnnestub.“

2+2 LIIKUMISREEGLIT TULEB HAKATA JÄRGIMA 
KA ÕUES
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatakse avalikus 

väliruumis liikumisel 2+2 liikumispiirang, mis tähendab, et koos 
tohib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma kahe-
meetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele ning olukordades, 
kus seda pole võimalik täita.

HARIDUS
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma 

hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadus-
ministeerium annab juhised, kuidas koolieelses lasteasutuses 
tööd võimalikult ohutult korraldada.

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 
1.–4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli 
lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Samas nähakse 
ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski 
viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, 
tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, 
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktili-
ses õppes, teeb eksameid või teste.

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, 
HUVITEGEVUS, HUVIHARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS 
JA TÄIENDÕPE
Alates 11. märtsist on siseruumides keelatud kõik tege-

vused nimetatud valdkondades. Piirang ei laiene erivajadusega 
inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkooli-
tus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud 
üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos 
tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse 
läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt 
kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivaja-
dustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase 
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Siseruumides ja välitingimustes sportimise piirangud ei laiene 
ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise 
kandidaatidele. Samuti ei laiene nimetatud piirangud  riigi sõjalise 
kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

KEELATUD ON SPORDIVÕISTLUSED NING SPORDI- JA 
LIIKUMISÜRITUSED
Jätkuvalt on lubatud spordivõistlused ainult proffidele, kuid 

keelatakse esiliiga spordivõistlused. Spordivõistlustest ning spordi 
ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt 
kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.

Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste piirang eri-
vajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Sarnaselt 
kehtivale korrale ei laiene spordivõistluste piirang professionaal-
setele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaadile 
ja meistriliigale. Piirangud ei laiene riigi sõjalise kaitsega ja 
siseturvalisusega seotud tegevustele.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged 
piirangud kehtivad vähemalt üks kuu

AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, MEELELAHUTUS, 
SPAAD, BASSEINID SAUNAD
Alates 11. märtsist on keelatud ka välitingimustes avalike 

ürituste läbiviimine ning viibimine meelelahutusteenuse osu-
tamise kohas nii statsionaarsete kui ka mittestatsionaarsete 
istekohtadega toimumiskohtades. Samuti peavad olema 
suletud spaad, basseinid, saunad, ujulad.

Lubatud on üksnes välitingimustes läbiviidavad avalikud 
koosolekud ja avalikud jumalateenistused, osavõtjate piirarvuks 
on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel  tohib 
viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruu-
miga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti.

TOITLUSTUSETTEVÕTTED
Toitlustusettevõtete puhul jääb lubatuks ainult toidu kaasa-

müük.

POED JA KAUBANDUSKESKUSED
Alates 11. märtsist peavad poed olema suletud. Piirang 

ei kehti toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus 
müüakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, telekommu-
nikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele, optikapoo-
didele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele. Tanklakohvikus 
kohapeal süüa-juua ei tohi.

Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb arvestada ruumi 
kuni 25 protsendilise täitumuse nõudega ja 2+2 liikumispiiran-
guga.

Muudel juhtudel on lubatud üksnes nii nimetatud luugimüük, 
kus kaup väljastatakse kliendile ilma kliendi sisenemiseta sise-
ruumides asuvasse müügisaali; drive-in tüüpi müük ning müük 
välialadel. Poepidaja peab tagama, et kliendid omavahel kokku 
ei puutuks.

TEENINDUSETTEVÕTTED
Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kuid 

rangemaks muutub ruumitäitumuse piirang, mida alanda-
takse 50lt protsendilt kuni 25le protsendile. Järgida tuleb 
kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, 
maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt tervi-
seameti juhistele.

Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida 
kontakte teiste inimestega, kui kohtumine on hädavajalik ei 
tohiks seda teha korraga rohkem kui kuue inimesega.

Ühtlasi otsustasid valitsuse liikmed, et seoses täiendavate 
piirangutega jätkub ka majanduskahjude hüvitamine valdkonda-
dele, mis on COVID-19 kriisis kõige enam kannatada saanud.

Valitsuse kabinetinõupidamisest võtsid osa ka valitsust nõus-
tava teadusnõukoja juht Irja Lutsar, hädaolukorra meditsiinijuht 
Urmas Sule, terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Lisainfot leiab veebilehelt kriis.ee.

Vabariigi Valitsus

Räpina Kultuurkapitali taotluste 
esitamise tähtaeg on 26. märts

 
SA Räpina Kultuurkapital tuletab meelde, et 2021. aasta 

teine taotluste esitamise tähtaeg on 26. märts.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on leitavad SA 

Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.

Lisainfo:
Kertu Anni
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige
e-post: kultuurkapital@rapina.ee
telefon: 524 9190

SEB panga automaat asub 
Räpina Konsumi seina küljes

Kuni 25. veebruarini said SEB panga kliendid oma asju ajada 
Räpina Maxima hoone küljes asunud pangaautomaadist. Alates 
26. veebruarist asub SEB panga automaat Räpina Konsumi 
seina küljes.

SEB pank
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Lindude gripi leviku tõkestamiseks kehtivad  
üle-eestilised lindude väljas pidamise piirangud

märts 2021

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning 
põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Seetõttu on 
eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, 
järgiksid bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks. Ainult tead-
likult tegutsedes on võimalik, et lindude grippi levik ei muutuks 
laialdaseks ja ei peaks tegelema kurbade tagajärgedega.

Põllumajandus- ja Toiduamet kehtestab kõrge patogeen-
susega lindude gripi leviku tõkestamiseks alates 01.03.21 
üle-eestilised lindude väljas pidamise piirangud. 

Põllumajandus- ja Toiduameti otsusega keelustatakse:
•	 Eesti Vabariigi territooriumil põllumajanduslindude ja teiste 

tehistingimustes peetavate lindude pidamise välitingimustes;
•	 partide ja hanede pidamise koos teiste peetavate lindudega, 

välja arvatud juhul, kui viiruse sissetoomise ohtu on võimalik 
hinnata väheseks sõltuvalt kasvanduse erijoontele ja raken-
datavatele riskivähendusmeetmetele, mida Põllumajandus- 
ja Toiduamet peab piisavaks;

•	 looduses vabalt elavate lindude toomise kohtadesse, kus 
samal ajal peetakse põllumajanduslinde või teisi tehistingi-
mustes peetavaid linde.
Lindude väljaspidamine saab olema lubatud erandolukorras 

PTA loal juhul kui seespidamine vääramatult seab ohtu lindude 
elu ja tervise. Sel juhul peab olema välistatud lindude kokkupuude 
looduses vabalt elavate lindudega. 

Linnugripi peamised sümptomid:
•	 harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
•	 isutus, uimasus kõhulahtisus;
•	 linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
•	 munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
•	 hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet 

metslindudega;

•	 ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
•	 enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed 

ning vaheta riided ja jalanõud.
•	 juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest 

veterinaararsti.
•	 välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaar-

sertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti 

surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, 
siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 
4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi 
toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel 
võtab amet ka proovid.

Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad 
edasised suunised.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab kõikidele põllu-
majanduslindude omanikele meelde kohustust registreerida oma 
lindude pidamise koht PRIA põllumajandusloomade registris. 
Registreerima on oodatud ka mõne kana pidajad. Ainult niimoodi 
saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel 
keerulisel ajal linnupidajale toeks.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti 
veebilehelt pta.agri.ee ja ameti Facebook kontolt.

Põllumajandus- ja Toiduamet

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2021. aastal 1. 
veebruarist kuni 1. aprillini.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades 
elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata 
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1)  veesüsteemid;
2)  kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4)  autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine 

pole liitunud elektrivõrguga).

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale:
Programmi raames saavad taotlejaks olla isikud, kes vastavad 

kõigile järgmistele nõuetele:
1)  taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 

kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga 
toetust taotletakse;

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

3)  taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja 
arvatud juhul, kui see on ajatatud. Toetuse taotluses tuleb ära 
näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotle-
jad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Kaastaotlejad 
peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele. 
Kaastaotleja on isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse 

taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab 
rahaliselt projekti elluviimisse. Toetuse taotleja vastutab toetuslepin-
gus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 
6500 eurot.

Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning 
oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. Mak-
simaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 
2016–2020 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Hajaasustuse programmi 2021. aasta  
taotlusvoor on avatud 1. aprillini

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

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

(vastav vorm iga valdkonna kohta);
3)  oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri (vabas vormis);
4)  veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee 

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

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

6)  korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek 
(vabas vormis);

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

kõigi nõutud ja vajalike lisadega Räpina Vallavalitsusele, tuues doku-
mendid paberil originaalallkirjadega vallavalitsuse postkasti või saates 
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@rapina.ee

Hajaasustuse programmi reguleeriv määrus, vastavad vormid 
ning abimaterjalid on elektrooniliselt kättesaadavad rapina.ee/haja-
asustuse-programm

Lisainfo: 
Ester Lemats, Räpina valla arendusspetsialist 
e-post: ester@rapina.ee, telefon: 5329 2980

Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise  (KSH) avalikustamise (04.01–04.02.2021) jooksul esitati 
Räpina Vallavalitusele 19 kirja. Ettepanekud ja arvamused käsitlesid 
erinevaid teemasid, kõige enam leidis kajastamist:
1. Metsade majandamine, sh piirangute seadmine raieliigile ja langi 

suurusele, kaitsemetsade määramine seoses turbatootmisega;
2. Haavasaare piirkond, äri- ja tootmise maa-ala kavandamine ja 

sellega seoses rohevõrgustiku täpsustamine;
3. Kohaliku kultuuripärandi käsitlus ja miljööväärtuslike hoones-

tusalade määramine;
4. Päikeseparkide rajamise võimaldamine;
5. Räpina linna keskusala ja keskväljaku lahendus;
6. Kergliiklusteede vajaduse täpsustamine;
7. Maakasutuse täpsustamine.

Kõigi esitatud ettepanekute, arvamuste ja vallavalitsuse seisukoh-
tade koonddokumendiga saate tutvuda alates 23. veebruarist Räpina 
valla veebilehel http://www.rapina.ee/uldplaneering.

Esialgu on avalike aruelude toimumise ajad kavandatud 
aprillikuusse: 

Räpina valla üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi 
tutvustavad avalikud arutelud lükkuvad aprillikuusse

•	 13. aprillil Mehikoorma teenuskeskuses algusega kell 14.00 
ja Veriora teenuskeskuses algusega kell 17.00

•	 15. aprillil Räpina Aianduskoolis algusega kell 17.30
Infot arutelude toimumise kohta täpsustatakse aprillikuu 

alguses. Palume jälgida infot valla veebilehel www.rapina.ee. 
Seoses Covid-19 jätkuva levikuga ja lähtudes Vabariigi Valitsuse 
otsustest ja seatavatest piirangutest, võivad ka aprilli keskpaika 
planeeritud arutelud ajad muutuda. 

Avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. 
Arutelule saab registreeruda e-kirjaga aadressil vald@rapina.ee 
või miia@rapina.ee ja telefoni teel 799 9500 või 799 9510. Avalikel 
aruteludel on võimalik osaleda ka veebikeskkonnas. Distantsilt 
osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille abil 
on võimalik koosolekuga liituda. Distantsilt osalemise soovi korral 
palume teatada registreerudes e-posti aadress, kuhu veebilink saata.

Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute- ja maakorraldusspetsialist

Üksi elava pensionäri toetuse 
saamiseks peab aprillist kuni 

septembri lõpuni vastama 
kolmele tingimusele

Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava 
pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema 
täidetud kolm tingimust. Toetust makstakse neile, kes on vana-
duspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle 
vanaduspension on alla 636 euro kuus.

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Signe Viimsalu 
ütles, et üksi elava pensionäri toetust maksab amet automaatselt 
ilma ühegi taotluseta neile pensionäridele, kel on 1. aprillist kuni 
30. septembrini täidetud kõik kolm tingimust.

„Toetuse tingimustes arvestatakse elukallidusega ja nii 
tõuseb ka toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma 
igal aastal. Kui möödunud aastal pidi toetuse saamiseks jääma 
igakuise kättesaadava pensioni summa alla 582 euro, siis sel 
aastal on piiriks 636 eurot,“ rääkis Viimsalu. Tähele tasub panna, 
et iga aasta 1. aprillil indekseeritakse pensione ja sellega seoses 
pensionid veidi suurenevad. Sel aastal tõstab pensione ka era-
korraline pensionitõus.

„Paneme südamele, et pensionär ise, tema sugulane või eest-
kostja jälgiks, et üksi elava pensionäri andmed rahvastikuregistris 
vastaks tegelikule olukorrale. Toetuse määramisel lähtub amet 
rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et reaalselt 
üksi elav pensionär jääb toetusest ilma, kuna tema lapsed on 
vanema juurde sisse kirjutatud, kuigi tegelikkuses on nad ammu 
välja kolinud,“ selgitas Viimsalu.

Üksi elamise faktil on siiski ka erandeid. Toetust on õigus 
saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude 
elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingi-
mustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene 
viibib hooldekodus. Andmed hooldekodus viibimise kohta saab 
sotsiaalkindlustusamet otse hooldekodudelt.

Kõigile, kelle andmed vastavad toetuse saamise tingimustele, 
maksab sotsiaalkindlustusamet toetuse automaatselt välja koos 
oktoobrikuu pensioniga. Kui pensionär ei vasta mingil põhjusel sel 
aastal üksi elava pensionäri toetuse saamise tingimustele, tekib 
tal järgmine võimalus saada toetust järgmisel aastal.

Eelmisel aastal maksis sotsiaalkindlustusamet üksi elava pen-
sionäri toetust ligi 89 900 inimesele kokku üle 10,3 miljoni euro. 

Rohkem infot toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti 
kodulehelt. 

Lisainfo:
Signe Viimsalu, 
sotsiaalkindlustusameti pensioniteenusejuht 
e-post: signe.viimsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kaili Uusmaa, 
sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht 
e-post: kaili.uusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee
telefon: 5087370

Venemaa viisadele saab 
taotleda kompensatsiooni 

Alates 22. veebruarist on taas võimalik esitada taotlusi 
Venemaa Föderatsiooni viisa taotlustasu kompenseerimi-
seks. Sel aastal saab kompensatsiooni taotleda 2020. aasta 
novembris ja detsembris kehtinud ning 2021. aastal kehtivate 
viisade kulude hüvitamiseks. 

Toetus võimaldab hüvitada Venemaa viisa taotlemise kulud, 
kui reisimine on vajalik piiriäärsetel aladel elavate sugulaste või 
nende matmispaikade külastamiseks. „Ehkki piiriülene liikumine 
on täna takistatud, toimub viisade kompenseerimine siiski,“ sel-
gitas Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhtaja  
Kaire Luht. „Eeldatavalt laekub taotlusi tavapärasemast väikse-
mas mahus, ent seejuures on inimestel võimalik saada toetust ka 
juba varem välja antud mitmeaastaste viisade jaoks.“ 

Kaire Luht juhib tähelepanu, et taotluste esitamine toimub 
vastavalt piirkonnale. Kui viisat vajatakse Slantsõ rajooni Zagrive 
vallas või Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolšelutski 
ja Kuzemkino vallas elavate sugulaste või matmispaikade külas-
tamiseks, tuleb taotlejal pöörduda Ida-Virumaa Omavalitsuste 
Liidu poole, kes on rahandusministeeriumi piirkondlik partner 
taotluste vastuvõtmisel.

Kui viisat vajatakse Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, 
Laura ja Uue-Irboska vallas elavate sugulaste või matmispaikade 
külastamiseks, tuleb pöörduda Võrumaa Arenduskeskuse poole.

Viisade kompenseerimiseks võivad taotlusi esitada kõik 
Eesti kodanikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eestis. 
Maksimaalselt on võimalik hüvitist saada 70 eurot aastas ühe 
taotleja kohta.

Taotlusi viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja 
kandmiseks saab esitada kuni 31. oktoobrini 2021, taotlusi 
tasutud viisalõivu kompenseerimiseks kuni 30. novembrini 
2021. 

Lisainfo ja taotluste esitamine:
•  Võrumaa Arenduskeskus: Kaire Trumm (e-post: viisakomp@

vorumaa.ee, tel 5341 0766) või Andy Karjus (e-post: viisa-
koordinaator@gmail.com, tel 511 0611);

•  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit: Alfred Alt (e-post: alfred@
ivol.ee; tel 512 6732).

Geili Heinmaa,
Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna  

peaspetsialist



Räpina mõisa peahoone 
saal ja kaks kõrvalruumi 

restaureeritakse
Vabariigi aastapäeva eel sõlmisid Räpina vallavanem Enel 

Liin ja AS-i Kurmik esindaja Andri Needo lepingu Räpina mõisa 
peahoone saali ja kahe kõrvalruumi restaureerimiseks. Lepingu 
sõlmimine restaureerimistööde läbiviimiseks on justkui vabariigi 
aastapäeva puhuks saabunud kingitus Räpina valla kodanikele, 
sõpradele ja külalistele. On ammu igatsetud, et meie uhke mõisa 
väärikas saal oleks veelgi kaunim ja esinduslikum.

Räpina mõisa peahoone peasaali ja kahe kõrvalruumi restau-
reerimise projekti raames restaureeritakse ja sisustatakse Räpina 
mõisahoone esimesel korrusel asuv peasaal ja kaks kõrvalruumi, 
et teha võimalikuks Räpina mõisas eripalgeliste ürituste korral-
damine, mis tõstab nii Räpina valla kui Põlva maakonna tuntust.

Tööde raames taastatakse saali ja kõrvalruumide algne ruu-
mikujundus: peasaalis asuvad kaheksa sammast restaureeritak-
se, algne laekujundus taastatakse nii saalis kui ka kõrvalruumides 
(sh stukkfriiskarniisid), üheksa siseust asendatakse, korrasta-
takse või restaureeritakse, seinad viimistletakse ja aluspõrand 
remonditakse ning paigaldatakse uus liistparkett.

Restaureeritud mõisasaal võimaldab teatristiilis mahutada 
korraga kuni 90 inimest. Sisustamiseks on koostatud sisekujun-
dusprojekt, millega on lahendatud nii saali kui ka kõrvalruumide 
sisustuselemendid – valgustid, saali toolid, kardinad, garderoobi 
mööbel, nõupidamisruumi mööbel, lavaeesriie ning muu inventar.

Räpina mõisa peahoone saal ja kaks kõrvalruumi saavad kava 
kohaselt uue kuue juba käesoleva aasta sügiseks.

Ester Lemats,
Räpina valla arendusspetsialist
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Lähtuvalt Terviseameti soovitustest ja riigis väljakujune-
nud olukorrast töötavad Räpina Vallavalitsuse teenistujad 
alates 1. märtsist kaugtöö vormis. 

Teenistujad viibivad kodukontoris ja vallavalitsuses vastuvõtte 
ei toimu. Töökoosolekud toimuvad elektroonilises vormis. Vallako-
danikke teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel. Avaldusi 
ja dokumente saab esitada tavaposti ja e-posti teel. Vallavalitsuse 
teenistujaga on võimalik kohtuda eelnevalt aeg kokku leppides, 
kohtumisel on kohustuslik kanda näomaski.

Toimetulekutoetuse taotluse esitanud isikutele annab 
sotsiaalosakond eraldi teada toetuse väljamaksmise aja.

Kassatehingutega tegelev raamatupidaja viibib Räpina 
Vallavalitsuses 23. märtsil ja 30. märtsil. Teostatakse sularaha 
sisse- ja väljamakseid. 

Esmaspäeviti kell 10.00–14.00 toimub sotsiaaltöötajate 
vastuvõtt Räpina valla erinevates piirkondades: Räpinas, Ve-
rioral, Mehikoormas, Ruusal, Lintes.

Registripidaja viibib Räpina Vallavalitsuses 18. märtsil 
ja 25. märtsil kell 10.00–14.00, vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

Arendusspetsialist viibib Räpina Vallavalitsuses teisi-
päeviti ja neljapäeviti kell 10.00–14.00, vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel. 

Kodanike vastuvõtt Räpina Vallavalitsuses  
toimub ainult eelneval kokkuleppel

RÄPINA VALLAVALITSUSE OSAKONDADE JUHTIDE KONTAKTID:
Vallavanem Enel Liin enel.liin@rapina.ee 526 5057

Vallasekretär Piret Paulson piret.paulson@rapina.ee 5340 6636

Sotsiaalosakonna juhataja Katrin Taimre katrin.taimre@rapina.ee 514 3178

Abivallavanem 
(majandusvaldkond) Riho Luht riho.luht@rapina.ee 525 6191

Abivallavanem (sotsiaal-, 
kultuuri-, haridusvaldkond) Piret Rammo piret.rammo@rapina.ee 525 7864

Finantsjuht Tiia Kütt tiia.kutt@rapina.ee 511 0038

Juhul, kui üleriigilised piirangud jätkuvad ka aprillikuus, 
viibivad vallavalitsuse teenistujad ka aprillis kaugtööl.

Räpina Vallavalitsuse teenistujate kontaktid on leitavad Rä-
pina valla kodulehelt (www.rapina.ee/tootajad).

Lisateavet kehtivate piirangute kohta ning käitumisjuhiseid 
leiab veebilehelt kriis.ee.

Räpina Vallavalitsus

Räpina valla hangete- ja 
keskkonnaspetsialist on  

Egle Jakin
8. märtsil alustas Rä-

pina Vallavalitsuses tööd 
hangete- ja keskkonna-
spetsialist Egle Jakin, 
kelle enesetutvustus kõlab 
järgmiselt:

Olen pärit Põlvamaalt 
Vana-Koiolast. Olen Põl-
vamaal elanud ja töötanud 
juba kümme aastat, aga tu-
len siia kanti hoopis Tartust. 
Minu juured sidus selle 
maaga minu elukaaslane 
ja nii ma siia jäin. Kodus 
on mul lisaks mehele veel 
kaks last: poeg, kes on 
seitsmeaastane ja viieaas-
tane tütar. Lisaks neile veel 
kass ja koer. Elan vanas, 
ligi saja-aastases talukompleksis ja harrastan potipõllumajandust. 
Enim armastan kasvatada gladioole. 

Olen haridusteel käinud kokku juba 19 aastat ja praegu 
omandan teadmisi ja oskusi veel juurde. Pärast keskkooli alus-
tasin õpingud Tartu Kutsehariduskeskuses jaemüügikorraldajana. 
Edasi viis elutee mind Eesti Maaülikooli. Bakalaureusekraadi 
omandasin aianduses ja magistrikraadi põllumajandussaaduste 
tootmise ja turustamise alal. Praegu omandan loodusteaduste 
õpetaja haridust Tartu Ülikoolis.

Olen töötanud kogu oma õpingute aja. Töökogemust on nii 
klienditeenindajana kui ka keskkonnaspetsilistina eraettevõttes. 

Olen tegus ka kohalikus kogukonnas. Viin läbi käelisi tegevusi 
kohalikus rahvamajas ja osalen koorilaulmises. Minu hobideks on 
küpsetamine ja matkamine. Kohalikud matkarajad saavad aasta 
jooksul korduvalt läbi sammutud. 

Kui mind kirjeldada kaaslaste sõnadega, siis enamasti kasu-
tatakse sõnu, nagu „päikseline“, „rõõmsameelne“ ja „positiivne“, 
samuti „järjepidev“ ja „töökas“. 

Uus amet on mulle väljakutsuv ja huvi pakkuv. Jään lootma 
heale koostööle ja püüan anda endast parima oma uuel ameti-
kohal. 

Egle Jakin,
Räpina valla hangete- ja keskkonnaspetsialist Märtsikuu esimesel nädalal alustati Räpina vallas tänavaval-

gustuse renoveerimistöödega. Projekti „Räpina valla tänavaval-
gustuse taristu renoveerimine“ raames uuendatakse kogu valla 
tänavavalgustuse taristu. Välja vahetatakse kõik olemasolevad 
tänavavalgustid, pargivalgustid, avalikke hooneid valgustavad 
prožektorid, tänavavalgustuse juhtimissüsteem ning üle seits-
me kilomeetri kaablit. Amortiseerunud valgustuse lülituskilbid 
rekonstrueeritakse ning piirkondades, kus valgustuspostid on 
liiga suurte vahedega, lisatakse tänavavalgustuspunkte juurde. 
Lisaks valgustatakse kõik 26 ülekäigurada lisavalgustitega. Kokku 
paigaldatakse üle 1200 LED-valgusti. 

Projektiga ei renoveerita neid valgustuspunkte, mis on juba 
asendatud LED-valgustitega või kuuluvad kolmandatele osapool-
tele. Samuti piirkondadesse, kus hetkel tänavavalgustust pole, 
uusi valgustuspunkte juurde ei rajata, kuna toetusmeede toetab 
ainult olemasoleva tänavavalgustuse renoveerimist.

Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ 
eesmärgiks on tänavavalgustuse elektrienergia kasutamise efek-
tiivsuse suurendamine, parendades ühtlasi valguse kvaliteeti ning 
kohalike elanike rahulolu ja turvalisust. Energiasääst saavutatak-
se ökonoomsemate LED-valgustite ja uue juhtimissüsteemiga.

Valgustitesse on tehases eelprogrammeeritud astmeline 
dimmerdus:
•	 Kella 05.00-st kustumiseni ja süttimisest kuni 22:00-ni tööta-

vad valgustid 90% võimsusel.
•	 Kella 22.00-st kuni 00.00-ni töötavad valgustid 70% võim-

susel.
•	 Kella 00.00-st kuni 05.00-ni töötavad valgustid 40% võim-

susel.
Valitud valgustitega on viidud minimaalseks valgusreostuse 

mõju. Valgustite lubatud valgusvärvus on 4000K ja 3000K. 

Räpina mõisa peahoone                                    Foto: Toivo Lees

Egle Jakin                  Foto erakogust

Algasid tänavavalgustuse renoveerimistööd
Töid teostatakse Räpina linnas ja selle ümbruses, Mehi-

koorma alevikus, Veriora alevikus, Võõpsu alevikus, Linte külas, 
Naha külas, Raigla külas, Ruusa külas, Rahumäe külas, Leevaku 
külas, Viluste külas ning Leevi külas. Ehitusprojekti koostas 
Kagu Elekter OÜ. Rekonstrueerimistöid teostab ELTAM OÜ ning 
omanikujärelevalve teenust teostab Infragate Eesti AS. 

Sõlmitud hankelepingute järgi on projekti kogumaksumuseks: 
420 968,45 eurot, sellest toetus 51%, s.o 214 693,91 eurot ja 
omafinantseering 49%, s.o 206 274,54 eurot. Ehitustööde le-
pinguline tähtaeg on 01.09.2021.

Erinevatest häiringutest ja ebamugavustest anname 
jooksvalt teada valla kodulehe ning sotsiaalmeedia kaudu. 

Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine“  
rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi meetme 6.3 „Ener-
giasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevusest 
6.3.1 “Tänavavalgustuse taristu renoveerimine”. Rakendusüksu-
seks on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, raken-
dusasutuseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Ester Lemats,
Räpina valla arendusspetsialist

Räpina Aianduskool ja STIHL tööriistade maaletooja Farron 
Tehnika OÜ sõlmisid 21. jaanuaril 2021 koostöölepingu, mille 
kohaselt on aianduse eriala statsionaarse õppe õpilastel võimalus 
kandideerida Farron Tehnika poolt välja pandud stipendiumile. 
Stipendiumi suuruseks on 1000 eurot. 

Farron Tehnika esindaja Mart Kelgu sõnul oli tagumine aeg 
STIHLil ja aiandukoolil koostööle asuda ning stipendiumi loomine 
on ühiste tegude esimene samm. 

19. veebruaril aianduskoolis toimunud pidulikul aktusel 
kuulutati STIHLi stipendiumi võitja välja. Võitja on aedniku eriala 
2. kuruse õpilane Kristi Umbleja. Kristi paistab silma hoolsa 
õppijana, kelle kutsumuseks on aiandus.

Lüüli Kiik,
Räpina Aianduskooli infospetsialist

STIHLi stipendium Räpina Aianduskooli aedniku eriala õpilasele

Stipendiumi võitjaga koos jagavad rõõmu aianduskooli di-
rektor Kalle Toom (vasakul) ning STIHLi maaletooja Farron 
Tehnika OÜ esindaja Marko Altmäe.                Foto: Lüüli Kiik
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Toimetaja vastuvõtt  
eelneval kokkuleppel. 

Räpina Rahvaleht  
ilmub iga kuu teises pooles  

(reeglina kuu kolmandal neljapäeval). 

Teateid ja kaastöid  
ootame iga kuu 7. päevaks  

e-posti aadressil  
rahvaleht@rapina.ee.

Kuni 21. veebruarini sai Räpina loomemajas vaadata Koit 
Kõrveli fotonäitust „Muinasjutuline Põlvamaa taevapiirilt“. 
Edaspidi saab näitust näha, piirangute lõdvenemisel, erinevates 
Põlvamaa paikades. Räpina Rahvaleht uuris (hobi)fotograaf Koit 
Kõrvelilt, kuidas ta fotoasjanduse juurde jõudis ning mil moel 
sündis tema esimene näitus.

Räpina Rahvaleht: Kas mäletate hetke, mil esimest korda 
teadlikult fotograafia vastu huvi hakkasite tundma? Millal 
see oli ja mis sai edasi?

Koit Kõrvel: Fotograafia vastu on huvi olnud tegelikult juba 
lapsest saadik. Eks alguses oli foto tegemiseks piiratud võima-
lused, Canoni väike „seebikarp“, sealt edasi juba telefon. Huvi 
suurenedes juba kaamera ja droon. Tõsiselt hakkasin tegelema 
fotograafiaga 2020. aasta juuni lõpus, kui sain endale drooni. 
Peale seda hakkas fotograafia veel rohkem huvi pakkuma ja andis 
motivatsiooni juurde selles vallas edasi arenemiseks.

RR: Paljud Teie fotod on tehtud pilvepiirilt. Kuidas avas-
tasite enda jaoks drooni?

K. Kõrvel: Drooni olen omanud tegelikult juba aastast 2018, 
tegemist oli 400eurose Yuneec Breeze mudeliga. Droon oli ise 
näitajate poolest selline normaalne, algajale parim valik. Kuna 
drooniga lendamine on alguses keeruline, siis olen väga palju 
vaeva näinud, et end kurssi viia. Mõnikord isegi end paar korda 
vigastanud enda lolluse tõttu, kuid siiski järjepidev harjutamine, 
õppimine viib sihile. Tänaseks päevaks oman aga juba DJI Ma-
vic Air 2, mis on küll kolm korda kallim mudel võrreldes eelneva 
drooniga, kuid ta on end kuhjaga ära tasunud. Drooni kaadrisse 
on jäänud kaunid looduspildid, pulmad, üritused ja palju muud 
huvitavat. Tänase päeva seisuga julgen väita, et Põlvamaal pole 
kohta, kus ma drooniga pole lennanud (loomulikult ainult seal, kus 
ilma loata võib lennata). Lennukilomeetreid drooniga on ehk 1300 
kanti, see on ka eeldanud, et tegelen sellega igal vabal hetkel. 

RR: Oma näituse „Muinasjutuline Põlvamaa taevapiirilt“ 
pidulikul lõpetamisel Räpina loomemajas rääkisite põnevaid 
lugusid sekeldustest, millega peab drooniga pildistamisel ja 
filmimisel arvestama. Palun jagage mõnda seika ka Räpina 
Rahvalehe lugejaga.

K. Kõrvel: Drooniga lendamisel peab arvestama eelkõige 
sellega, et lennata tohib ainult seal, kus pole piiriala ehk siis kohas, 
kus nn lennuluba vaja pole. Loomulikult olen ka piirialas lennanud, 
kuid see eeldab suhteliselt pikka ettevalmistust, kooskõlastused 
politsei, lennuameti, piirivalvega – kõik võtab veidi aega.

Looduses lendamisel peab kõige rohkem arvestama looduse 
endaga: linnud, maastik, puud ja muu loodusega kaasas käiv. 
Näiteks olen lennanud Räpina Aianduskooli juures sel hetkel kui 
pääsukestel käib pulmaparaad, mis teha, ikkagi ju loodus. Siis 
on vaja olla väga tähelepanelik, et droon lindu ja lind ise drooni 
ei vigastaks. Mõned julgemad linnud (kotkad, tuvid) võtavad 
drooni kui konkurenti ja võivad rünnata või liiga lähedale tulla. 
Siis on ainult kaks võimalust, kumb enne alla kukub, kas droon 
või peenestatud linnuliha. Igatpidi halb variant. 

Ehtne näide, mida olen läbi elanud, on olnud näiteks 
Meenikunnos, kus kohtusin kotkaga. Kotkas lendas ehk 80m 
kõrgusel, mina aga tema pea kohal, ca 20 m kõrgemal. Kotkaga 
on lihtne, tema saab ainult laskuda kiiresti allapoole, ülesse aga 
ta väga kiiresti ei tõuse. Droon saab aga mõlemat teha väga 
korralikult, lennata kiiresti alla-ülespoole (ca 4m/s). Seda arvesse 
võttes on väga hea nipp lennata alati kotkast kõrgemal, siis ei 
tohiks midagi juhtuda.

RR: Teie tehtud fotod on väga efektsed, värviküllased ja 
mõni näib isegi ulmeline. Missugune on Teie loominguline 
kreedo, millest lähtute oma fotode lõpplahenduseni jõud-
misel?

K. Kõrvel: Just nii, ma ei postita ühtegi pilti kuhugi üles enne, 
kui pole seda töödelnud arvutis. Panen seal valgused-värvid 
paika, veidi muud nipet-näpet ja pilt on valmis postitamiseks in-
ternetti. Iga fotoga testin erinevaid variante, mis võimendaks seda 
fotot veelgi rohkem, teadlikult olen teinud ka mõned fotod veidi, 
mõnikord isegi kuhjaga värvilisemaks. Loomulikult järgin seda 
joont, et asja üle ei paisutaks. Väga lihtne on pilti üle töödelda 
ning seeläbi kena foto ära rikkuda, igas inimeses peab olema see 
seesmine tunne, mida ta antud fotol näeb, mida tunneb, mida 
endale ette kujutab. 

Üldplaanis võib öelda, et kõik lõplikud fotod sünnivad läbi 
katsetuste ehk siis pinnale jäävad need versioonid, mis tundu-
vad kõige ägedamad ja efektsemad. Mõnikord viib sihile selline 
mõtteviis, „mida ulmelisem, seda parem“. 

RR: Jagate oma loomingut aktiivselt ka sotsiaalmeedias 
ning see on jõudnud päris kaugetesse maailma nurkadesse. 

Muinasjutuliste fotode meister Koit Kõrvel
Missugune on värvikaim, 
kaugeim või toredaim 
tagasiside, mida olete 
saanud mujalt?

K. Kõrvel: Kaugeimad 
maailmanurgad on olnud 
hetkel: Austraalia, Califor-
nia, New York. Läbi aktiivse 
jagamise olen saanud sealt 
palju positiivset tagasisidet, 
just selle läbi, kui kaunis on 
meie Eesti loodus. Mäletan 
ühte seika, kus tegin töötle-
sin loodusvideot ning otsi-
sin endale taustamuusikat. 
Leidsin sellise loo: „Forever 
Young“- Melissa Ramsay & 
LÛMIS. Video valmis mon-
teeritud, mõtlesin, mis siis saaks kui saadaksin selle loo autorile. 
Juhtus see, et lauljale ja ka bändile see video meeldis ja jagasid 
kohe enda fännidega. Melissa Ramsay ütles sedasi: „Amazing 
video, i love Estonian nature so much!“ (e k: „Suurepärane video, 
ma armastan Eestimaa loodust väga!“).

RR: Kas Teil on ka lemmikobjekt, mida pildistada? Mis 
see on? Miks?

K. Kõrvel: Drooniga pildistades on lemmikobjektiks Räpina 
kirik ning kõik selle ümber olev – loodus, maastik, majad. Igal 
ajal on meie Räpina kirik hämmastavalt ilus, seepärast on see 
ka mu lemmikuks saanud. 

Kaameraga pildistades on lemmikobjektiks linnud, maastik, 
lennukid, Linnutee. Need on neli põhilist lemmikut. Iga kord on 
midagi uut avastada ja see avastamisrõõm ongi see, mis need 
objektid lemmikuks teevad. Lennukite avastamiseks kasutan 
lennukite radarit (FlightRadar24 rakendust), mis näitab ära: kust-
kuhu lennuk lendab ja kus ta praegu on. Huvitav ju tuua pildina 
lähedale see, mida palja silmaga vaid kauge täpikesena näeb. 
See eeldab ka muidugi korralikku varustust. Ükspäev kaalusin 
lennuki pildistamise varustuse üle (objektiiv, telekonverter, kaa-
mera) kokku kaalusid 3,3 kg. Ütleme nii, et teleskoopi ei olegi 
vaja enam tänapäeval. 

RR: Millega tegelete peale kaunite fotode ja videote 
tegemise?

K. Kõrvel: Käin iga päev Räpinast Tartusse tööle edasi-
tagasi. Töötan IT-firmas tarkvarakonsultandi/arendaja töökohal. 
Kuna sõitmist on iga päev väga palju, siis puutun ka väga palju 
loodusega kokku. Mõned pildid on isegi sündinud nii, et jään tee 
äärde seisma, võtan telefoni kätte ja teen pildi ära. Loomulikult 
ei saa ka mainimata jätta, et kasvatan kodus koos elukaaslasega 
kahte imearmast last. Olen aru saanud, et kui vaba aega pole, 
siis tuleb seda tekitada, seeläbi tegelen jällegi fotograafiaga ja 
nii edasi. Kui on ilusad soojad ilmad, siis harrastan ka rattasõitu, 
täpselt samal põhjusel, saab liikuda ka õhtuti teistesse kohtadesse 
looduses, kus saaks pilte teha.

RR: Missugused on Teie tulevikuplaanid seoses foto-
graafiaga?

K. Kõrvel: Plaan on loomulikult veelgi rohkem fotograafiaga 
end siduda. Hiljuti alustasin ka koolitustega, kus õpetan inimesi 
ilusaid pilte tegema. Esimene koolitus oli juba Põlvamaa Rahva-
ülikoolis ära, tagasiside ning huvi oli väga suur ja positiivne. Leian, 
et paljud teevad pilte kas või meie maakonnas, kuid ei ole olnud 
koolitust, kus keegi õpetaks, kuidas siis üldse pilti teha. Haldan 
ka Facebookis gruppi: „Põlvamaa looduspildid“, hetkel on seal 
474 inimest. Igapäevaselt laekub sinna ka kauneid looduspilte, 
mis teeb ainult head meelt. Kõik huvilised on oodatud liituma! 
Fotograafia on hobi, kus inimene saab oma tundeid ja mõtteid 
väljendada läbi pildi. Minu tegemistel saab silma peal hoida 
Facebookis ja Youtube’s: Koit Kõrvel Photography.

RR: Räpina loomemajas üleval olnud näitus „Muinasju-
tuline Põlvamaa taevapiirilt“ läheb rändama. Kui piirangud 
õgvenevad, siis kus ja millal saab näitust veel vaadata?

K. Kõrvel: Juba märtsi teisest nädalast on võimalik näitust 
vaadata Leevi rahvamajas (piirangute tõttu lükkub näituse 
vaatamise võimalus aprilli teise poolde – toim.). Järjekorras on 
mitmed kohad, näiteks Mehikoorma, Karilatsi, Vastse-Kuuste jne. 
Kui keegi soovib end järjekorda panna, et näitust näidata, saab 
minuga ühendust võtta läbi sotsiaalmeedia. Täpset järjekorda 
paigas pole, kus järgmised näitused aset leiavad, kuid jooksvalt 
annan sellest teada interneti vahendusel.

Koit Kõrvel Foto erakogust

Põlvamaa kõrgeimad 
autasud jõuavad 

laureaatideni
Põlva maakonna kõrgeimaid autasusid annab Põlvamaa 

Omavalitsuste Liidu esimees korra aastas Eesti Vabariigi 
aastapäevale pühendatud maakondlikul vastuvõtul. Võt-
tes arvesse hetkeolukorda maakonnas ja riigis, sel aastal 
pidulikku vastuvõttu ei korraldatud. Sellest olenemata 
toimetatakse autasud laureaatideni.

Põlvamaa vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, millega 
tunnustatakse isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega olu-
liselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa Vapimärgiga 
kaasneb Põlvamaa Omavalitsuste Liidu rahaline preemia.

Vapimärgi nominendid 2021 on: Peeter Peedomaa, Nikolai 
Järveoja, Inge Kalle, Miia-Kersti Sultsmann

Põlvamaa kõrgeima tunnustuse, vapimärgi pälvis Peeter 
Peedomaa, kes alustas puidutööstuses Põlvas 1984. aastal. 
Tema juhitud ettevõte Peetri Puit on spordi suurtoetaja, firma 
müügiedu lisab Põlvale ja Põlvamaale positiivset kuvandit. 
2019. aastal investeeriti uude täisautomaatsesse tootmisliini ja 
tehasehoone juurdeehitusse. Ettevõttes Peetri Puit on ühendatud 
piirkondlik areng, ekspordi laienev haare ja puidu kasutamise 
tarkus ning 2020. aastal uue tootmishoone laiendus.

Põlvamaa teenetemärk on maakonna kõrge autasu, millega 
tunnustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud 
kaasa maakonna arengule ja on paistnud silma maakonna jaoks 
olulise saavutusega.

Põlvamaa teenetemärgi nominendid 2021 on: Ilmar Tagel, 
Kaia Tamm, Taima Nurm, Ants Väärsi, Piret Rammo, Rein 
Raadla, Mait Meensalu

Põlvamaa teenetemärgi pälvisid Kaia Tamm, Taima 
Nurm ja Ilmar Tagel.

Kaia Tamm töötab Põlva Koolis majandusõpetuse õpeta-
jana ning Põlva Gümnaasiumis uurimistöö aluste, majandus- ja 
ettevõtlusõpetuse õpetajana. Lisaks on ta juhendaja koolides 
tegutsevatele mini- ja õpilasfirmadele. Tema juhendatud mini- ja 
õpilasfirmad on olnud läbi aastate edukad, osalenud tulemuslikult 
laatadel ja saanud erinevaid tunnustusi. Kaia Tamm on õpilaste 
ja kolleegide seas tunnustatud, hinnatud, motiveeriv ja oma tööle 
pühendunud õpetaja.

Taima Nurm on kogu oma elu spordivaldkonnas tegutsenud. 
Sportlik spordiürituste korraldaja, eestvedaja ning aktiivne spordi- 
ja tervisespordiüritustel kaasalööja ja ka organisaator.

Ilmar Tagel on pikka aega töötanud Eesti Tollis ja on olnud 
Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute 
Liidu esindaja. Ta on väga sportlik, korraldab ja organisee-
rib spordiüritusi. Ilmar Tagel on võtnud osa 20 maratonist ja 
37 poolmaratonist. Kuulunud jooksmises ja triatlonis oma 
vanuseklassi paremikku. Triatlonis saanud kolm auhinnalist kohta 
Euroopa meistrivõistlustel.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi 
isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete 
eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt 
eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete 
saavutuste eest.

Põlvamaa aukirja nominendid 2021 on: Kaire Hääl ja Malle 
Mägi.

Põlvamaa aukirjad pälvisid Kaire Hääl ja Malle Mägi.
Kaire Hääl on tänu oma pikaaegsele töökogemusele alus-

hariduses professionaalne, järjekindel ja konkreetseid eesmärke 
hindav juht, kes koordineerib ja edendab alushariduse juhtide 
ettevõtmisi ainesektsioonis. Koostöös maakonna lasteaedade 
direktoritega on Kaire Hääl seadnud sisukaid tööplaane, milles 
kajastuvad eesmärgid ja sihid toetavad nii õpetajate kui ka juhtide 
igapäevatööd.

Malle Mägi on väsimatu õppija, suur õpilaste innustaja ja 
armastatud klassijuhataja, võimekas juhtkonna liige ning väga hea 
organisaator. Ta läbis mentorikoolituse ning on olnud üliõpilaste 
praktika ja noore õpetaja kutseaasta juhendaja. Võime uhkusega 
öelda, et tänu Malle innustunud tegevusele on isamaaline kas-
vatus meil väga heal järjel, sest üle poole kooli õpilastest kuulub 
kas Noorte Kotkaste või Kodutütarde organisatsiooni.

Lisateave:
Eve Neemsalu,
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht
e-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee
telefon: 5621 6688
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Kolmapäeval, 24. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi 103. 
aastapäeva. Seekord algas meie riigi sünnipäev pisut teisiti kui 
eelnevatel aastatel. Kõigil inimestel oli võimalus kuulata Räpina 
linna keskväljakul asuval ekraanil vallajuhtide ja koguduste esin-
dajate sõnavõtte ning vaadata pildiseeriat valla ajaloolistest ja 
tänapäevastest fotodest ning Toomas Mastiku lühifilmi talvisest 
Räpinast. Loomulikult toimus pidupäevale kohaselt ka kontsert, 
millest oli samuti võimalik osa saada keskväljakul asuva ekraani 
vahendusel. Laule esitasid Räpina Muusikakooli solistid Tairi 
Tolmik, Arhanna Sandra Arbma, Minna Emilia Vürst ja Otto 
Valter Vürst. Videosalvestust koos sõnavõttude, pildigalerii ja 
lauludega sai kuulata ja vaadata kuni õhtul kell 18.

24. veebruari ennelõunal toimus EELK Räpina Miikaeli ki-
rikus traditsiooniline jumalateenistus ning peale seda suunduti 
üheskoos Räpina Ausamba parki. Mälestushetkest oli osa saama 
kogunenud märkimisväärne hulk inimesi ning mitmeid organisat-
sioone, sealhulgas Kaitseliidu Põlva maleva liikmed, noorkotkad, 
Põlva ringkonna naiskodukaitsjad ja kodutütred. Peale pärgade 
ja küünalde Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile 
asetamist pidasid päevakohase kõne EELK Räpina Miikaeli ko-
guduse õpetaja Urmas Nagel, Kaitseliidu Põlva maleva pealik 
Kaido Kivilo, Räpina vallavolikogu esimees Teet Helm, Räpina 
vallavanem Enel Liin ja vallavolikogu aseesimees Tiit Kala. 
Pärast sõnavõtte esines Marika Aruküla juhendamisel Räpina 
Ühisgümnaasiumi poistekoor, kes laulsid kaks aastapäevale 
kohast laulu ning oma etteastega rõõmustas kohalviibijaid ka 
Karl-Markkus Rebane, kes esitas P. Laikre laulu „Kõnnin Ees-
timaa külas“

Järgnevalt kõlama jäänud katkend Räpina vallavanem Enel 
Liini vabariigi aastapäeva kõnest:

„Selle ja möödunud aasta sündmused on pannud mind mõt-
lema meie riigile, rahule või sõjale hoopis teistmoodi. /…/

Kogu maailma riikide vabaduse on viinud eelkõige vaenlase 
alahindamine ja enese ülehindamine. /…/

Rahvusriike on loodud oma rahvast ja nende kaudu oma 

Lintes tähistati Eesti Vabariigi 
103. aastapäeva saabumist 

kontsertõhtuga
 
  Laupäeval, 20. veebruaril toimus Linte raamatukogu saalis 

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva saabumise puhul talvine kont-
sertõhtu. Isamaalisi ja kodumaised laule esitasid Ailo Tael ja 
Erki-Andres Nuut. Kontserti kuulama tulnud külalistele pajatasid 
külanalju ja oma vahvatest seiklustest kaks vanaprouat Mafalda 
ja Loreida. Lisaks esitatud isamaalistele lauludele tegi humoorika 
ja huvitava etteaste taaskord Erki-Andres Nuut, kes oma lehe-
pillimänguga populaarset kokkuliidetud muusikapala järgi tegi, 
lastes kõlama kõigile tuntud popurrii.  

Meie jaoks on väga oluline, et kogukonnas tähistataks ühes-
koos Eestile olulisi tähtpäevi. Sellel aastal pidime arvestama 
olemasolevate ja kehtivate piirangutega ning seetõttu tegema 
oma sündmuse korraldamises mõningaid muudatusi, kuid saime 
siiski pidupäeva väärikalt tähistada ja meeleolukat kahetunnist 
kontsertõhtut nautida. 

Kontsertõhtu korraldamist toetas SA Räpina Kultuurkapital, 
Räpina Vallavalitsus ja MTÜ Linte Tegusad. 

 Andri Võsokovski,  
Inge Geherman ja Mairet Parmason,

MTÜ Linte Tegusad

Tähtis päev Mehikoormas – 
EV 103, mälestushetk ja 

Mehikoorma noorkotkaste 
rühma loomine 

Kolmapäeval, 24. veebruaril kell 11.00 koguneti Mehikoorma 
kiriku parki, et tähistada Eesti Vabariigi 103. aastapäeva ning mä-
lestada kõiki, kes on andnud oma panuse Eesti Vabariigi sünniks 
ja püsima jäämiseks. Päeva pidulikkuse puhul otsustasime koos 
Põlva maleva noorteinstruktor Maive Tõemäega asutada sel 
päeval ametlikult ka Mehikoorma noorkotkaste rühma. 

Alustuseks võttis sõna vallavanem Enel Liin, seejärel jätkas 
sõnavõtuga Mehikoorma noorkotkaste rühma rühmapealik Liisi 
Pikki ja siis jõudis kätte pidulik hetk, kus viis noormeest — Karl 
Lillemets, Artur Parma, Daniel Parma, Martin Sepping ja Karel 
Sillakivi kandsid väga selgelt ja ilmekalt ette noorkotkaste püha-
liku tõotuse. See sündmus oli kindlasti meile kõigile meeldejääv 
ja loodetavasti hindavad noored saadud kogemust kõrgelt ning 
meenutavad seda hetke igal aastal, just Eesti Vabariigi aastapäe-
val, kui noorkotkaste rühm loodi.

Seejärel toimus mälestushetk — pärgade asetamine ja 
küünalde süütamine Meeksi Vabadussõja mälestussamba juures. 
Sündmusest võtsid osa kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noor-
kotkad, kodutütarde kandidaadid, kooli esindajad ja kohalikud 
inimesed. Suur aitäh kõigile, kes aitasid sel sündmusel toimuda! 

Isamaa auks oleme alati valmis! 

Liisi Pikki,
Mehikoorma noorkotkaste rühmapealik

Räpinas tähistati  
Eesti Vabariigi 103. aastapäeva

tegevusi mobiliseerides. Alati on olnud suur osa ka situatsioo-
nitunnetusel ja selleks peavadki meil olem haritud ja väärikalt 
käituvad juhid.

Mina olen viimasetel aastatel tundnud puudust targast ja 
väärikast poliitikast.

Populistliku poliitika probleem on see, et ta tegelikult ei aita 
neid inimesi, kelle poole ta pöördub. Vastupidi, vaesus sünnitab 
vaesust ja rumalus kinnistab rumaluse.

Selline poliitika annab emotsionaalse rahulduse, kaasatuse 
tunde, aga tüürib ühiskonda demokraatiast eemaldumise poole.

Kuid just demokraatiat oleme harjunud seostama targa 
valitsemisega – majanduslik mõtlemine, kaasamine, kultuuri-
väärtused jne.

Millest tuleb see, et meie ühiskonnas on palju inimesi, kes 
tunnevad, et on millestki ilma jäänud ja neid õigusi on vaja hakata 
nõudma? Miks meie poliitilisele väljale on tulnud mängijad, kes 
probleeme loovad, koondavad, orkestreerivad?

Meie poliitiline keel on olnud tasakaalukas ja palju aastaid 
oleme rääkinud nagu läbi sordiini, mis on viinud murede lahen-
damata jätmisele. Suurt demokraatia laienemist ju toimunud 
pole ja mängus lastakse ikka ennast ära kasutada. Võitjad on 
hoopis teised.

Mina arvan, et me peaksime kõik ilma üleskutseteta ja ilma 
eeskõnelejateta mõtlema, mis minul puudu on ja mis mina ise 
saan ära teha? Ja üksteist kuulama ja kuulma peaksime õppima.

Tegelikult tahan veel öelda ka seda, et oleme alahinnanud ka 
selle aasta vaenlast – viirust. Me pole suutnud mobiliseerida oma 
rahvast selles võitluses ja pole igaüks suutnud mõelda ennast 
probleemi lahendajaks.

Kuid nii lihtne see ongi! Hoidume kontaktidest, teeme seda 
iseenda ja oma riigi heaks!

Ilusat vabariigi aastapäeva!”

Meriliin Vahesaar,
Räpina Rahvalehe toimetaja

Mälestushetk Vabadussõjas langenute mälestussamba juures.                                                                   Foto: Meriliin Vahesaar

 Foto: Andreas Pikki

 Foto: Andri Võsokovski

Küll meil on sellel aastal lumega vedanud — saime mõnuga 
talverõõme nautida. Võtsime talvest maksimumi ja ehitasime Vi-
luste Põhikooli juurde uhke lumelinna. 1. klassi õpilased ehitasid 
ilusa rohelise kilpkonna, 2. klassi õpilased meisterdasid lumest 
mitu punast leevikest, 3. klassi lapsed rajasid hubase elutoa koos 
kassi, koera, diivani, tugitooli ja televiisoriga. 4. klassi lapsed 
said hakkama suursuguse helesinise spiraalse ”Elsa lossiga” 
ning 5. klassi õpilased kindlusega, kus tornide tipus lehvisid 
sini-must-valged lipud. Lumelinna kaunistasid ka 6. klassi laste 
ehitatud draakon, 7. klassi laste meisterdatud pingviin, 8. klassi 
õpilaste valmistatud öökull ning 9. klassi laste poolt loodud uhke 
sajajalgne. Lumelinna ehitajate töö oli kiire ja korralik ning sama 
kiiresti ning korralikult mattus meie lumelinn juba järgmisel päeval 
paksu lumekihi alla. 

Kui lumelinn lõpuks valmis, hakkasime vastlapäevarõõme 
nautima. Lapsed said koolimaja saalis vastlavillakut lahendada 
ja õues lustida – mängiti luuahokit, kihutati kelkudega mäest alla 
ja loomulikult söödi oasuppi ja vastlakukkleid. 

Kui vastlapäev lõpuks tähistatud, saime üle pika aja rõõmu 
tunda suusatamisest. Harjutasime kehalise kasvatuse tundi-
des hoolega nii tasasel maal sõitmist, mäkketõusu, mäest alla 

Talverõõmud Vilustes
laskumist ning rahulikult kulgemist kui ka ajapeale sõitmist. Ja 
nii oligi aeg käes suusatamise meistrivõistlusteks. Kokku oli 
võistlusstardis 54 võistlejat. Nagu võistlustel ikka, oli ka meil nii 
rõõmu kui ka pisaraid, oli üllatusi ja ebaõnnestumisi. Kiidusõnad 
kõikidele osalejatele, sest tähtis pole ju võit, vaid osavõtt. Suur 
tänu ka meie rajameistrile Raul Piirisillale. 

Medaleid jagus seekord kõigile, ühed magusamad kui teised. 
Viluste Põhikooli meistrid 2021:
•	 1. klass – Mari Liiv ja Bert Jakob Lapp
•	 2.– 3. klass – Reti Arumets ja Uku Liiv
•	 4.– 5. klass – Jette-Ly Assor ja Paul Markus Lapp
•	 6.– 7. klass –  Rianne Lääniste ja Ken-Marten Ilus
•	 8.– 9. klass – Mirjam Kukk ja Karl-Kristjan Ilus

Kui võistlused möödas, oli kõigil rõõmsatel tegutsejatel või-
malus koos sõpradega mängida kooli seinal olevat talverõõmude 
bingot ja leida sealt veelgi võimalusi õues tegutsemiseks. Õues 
toimetada on ju tore iga ilmaga.

Rõõmsat liikumist!

Krista Salf,
Viluste Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja

Õpilased ehitasid üheskoos uhket lumelinna. 
Foto: Krista Salf

Ilus talveilm lubas sel aastal vastlarõõme nautida.  
Foto: Krista Salf
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Alfred Vürst  
naasis konkursilt võitjana

Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi „Parim noor instrumen-
talist 2021” Lõuna-Eesti ja Tartu regiooni vaskpuhkpilli õpilaste 
konkursil saavutas  Alfred Vürst I vanuserühmas I koha.

Alfredi õpetajaks on väga pühendunud ning suurepärane 
puhkpilliõpetaja Priit Sonn ning väljapaistvaks kontsertmeistriks 
Jaan Kapp. Alfred osaleb ka Elleri muusikakooli tulevikumuusika 
arenguprogrammis, mistõttu ta on trompeti erialal korraga kahe 
muusikakooli õpilane. Solfedžotunnid toimuvad aga Räpina 
Muusikakoolis. Lisaks trompetile õpib Alfred meie muusikakoolis 
veel kontrabassi. 

Palju õnne Alfredile ja õpetajatele ning soovime edu finaal-
voorus!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

Muusikakoolis toimus 
õpilaskontsert

 
Kolmapäeval, 17. veebruaril toimus muusikakoolis järjekordne 

õppekavajärgne õpilaskontsert. Praegusest keerulisest ajast 
tingituna kandsid kõik kontserti kuulama tulnud lapsevanemad 
ja esinemisootuses esinejad maske. Õpilaskontserdil esinesid 
Arhanna Sandra Arbma (klaver), Nele-Marii Saar (akordion), 
Sofia-Elisabeth Mitrovski (klaver), Hanna-Liisa Neimann ja 
Kärt Eliise Sing (plokkflöödiduo), Lisandra Orav (klaver), Ethlyn 
Palu (ksülofon), Kennet Rosenberg (klaver), Martin Kants ja 
õpetaja Ilmars Priede (kitarriduo), Gete-Ly Vija (klaver), Harri 
Talvik (baritonhorn), Madli Avarmaa (klaver), Lenna-Emilie 
Võikar ja õpetaja Ilmars Priede (kitarriduo), Mauris Meenbek 
ja õpetaja Ave Astel (akordioniduo), Mia Mirel Asi, Kristjan 
Tagel ja õpetaja Oksana Iljašenko (flööditrio), Mariane-Liis 
Saar ja õpetaja Martina Liiver (klaveriduo), Robin Sõukand 
(soolotrumm), Gregor Mathias Rämson (klaver), Kristel Koido 
ja õpetaja Ilmars Priede (kitarriduo), Marleen Möller (vibrafon), 
Katariina Nagel (klaver), Matfei Razik ja õpetaja Juta Püvi 
(akordioniduo) ning Brigitte Hunt (klaver). Kontserdil astusid 
kontsertmeistritena üles õpetajad Martina Liiver, Erene Petrova 
ja Oksana Iljašenko. 

Tänan kõiki esinejaid ja kuulajaid!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

Räpina Ühisgümnaasiumis on loodusainete õppimise muut-
nud oluliselt vaheldusrikkamaks Eesti-Vene projekti raames os-
tetud puutetundlik nutitahvel ja neli suure ekraaniga mikroskoopi.

Puuetundlik nutitahvel, mille ülesandeks on edastada õppe-
materjali visuaalselt, soetati bioloogiaklassi juba 2019. aasta 
kevadel. Erinevalt mistahes tavatahvlist kaasab interaktiivne 
tahvel õpilasi aktiivselt. Nutitahvli ekraan on seotud arvutiga 
ning selles olevat pilti saavad õppijad hallata sõrme või vastava 
pliiatsiga. Pildil olevaid objekte saab liigutada, suurendada, muuta 
nende värvi, kirjutada juurde tekste, tähiseid jms. Selle moodsa 
nutitahvli hulgaliste kasutusvõimaluste ja tundmaõppimisega 
tegeletakse pidevalt.

2021. aasta veebruaris jõudsid kooli ka neli puutetundliku 
ekraaniga mikroskoopi. Lisaks suurendusfunktsioonile saab 
nendega teha videoid ja fotosid ning saata uuringu tulemusi ja 
väljavõtteid arvutisse. Esimesed õppetunnid, kus mikroskoope ka-
sutati, toimusid 19. veebruaril 8.a ja 8.b klassi bioloogia tundides, 
kus õpilased tutvusid mikroskoobi ehituse, tööpõhimõtete ja selle 
funktsioonidega. Rühmades vaadeldi kaasas olnud valmisprepa-
raate, nagu näiteks kärbse jalga ja taime varre läbilõiget. Huviga 
püüti kindlaks teha tolmu koostist, võrreldi erinevaid kiude ja oma 
rühma liikmete juuksekarvade ehitust.

Bioloogia tundi läbi viinud õpetaja Karin Tuule sõnul töötasid 
õpilased tunnis aktiivselt kaasa ja omandasid uued põhioskused 
kiiresti.

  Irmen Nagelmaa,
Räpina Ühisgümnaasiumi õppekvaliteedi juht

Räpina Ühisgõmnaasiumi 3. klasside õpilased ja õpetajad 
osalesid üle-eestilisel liikumiskampaania „Hakkame liikuma“ 
konkursil, mille korraldajaks oli SA Eesti Terviserajad.                                                               

Toredas omavahelises koostöös valmis kahe klassi peale 
ühine virtuaalne raamat, milles olid fotod õpilaste soovist teha 
sporti ja lisaks piltidele võis raamatus kuulata ka ühislaulu ning 
omaloomingulist luuletust lugeda.

Konkursil osales kokku 400 tööd ning nende hulgast valiti 
välja 50 parimat. Meie suureks rõõmuks osutus meie esitatud 
töö üheks väljavalituks.

Auhinnaks saime kastitäie põrandale ja seintele kleebitavaid 
mänge. Koolivaheajal muutus meie koolimaja algklasside korrus 
sportlikuks terviserajaks. Õpetajad mõtlesid välja huvitava ja 
mõnusalt sportliku raja, kus saab keksu hüpata, koordinatsiooni 
harjutada, end mõõta ja võrrelda enda pikkust erinevate sportlaste 
pikkustega, loovust arendada ning isegi tähestikku korrata. Nüüd 
on meil olemas ka venitussein, mille juures saab teha toredaid 
harjutusi. 

Esmaspäeval, 1. märtsil toimus meie terviseraja ametlik 
avamine ning lindi pidulik  läbilõikamine. Väikesed sportlased 
võtsid terviseraja rõõmuga omaks ja kasutavad seda nüüd usinalt. 
Selline vahva terviserada annab lastele võimaluse vahetunnis 
lõbusalt ja aktiivselt aega veeta.

 Anneli Huuse ja Marika Aruküla,
Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajad

Käesolev poolaasta algas meie kooliperele rõõmu ja lootuse-
ga, et saame taas üheskoos tegutseda ja nii ongi asunud meie 
koolipere oma üsna tavapäraste toimetuste juurde. Me õpime, 
tegeleme huvialadega ning püüame iga päev anda endast parima. 

Iga uus poolaasta on alanud meie jaoks erinevate aineolüm-
piaadidega. Ka sel korral läks Viluste Põhikooli õpilastel väga 
hästi, saades olümpiaadidel häid tulemusi. Emakeeleolümpiaadil 
saavutas 7. klassi õpilane Aleksander Maask 1. koha. Aleksandri 
juhendajaks oli õpetaja Joonas Vatter. Bioloogiaolümpiaadil saa-
vutasid 2. koha nii 6. klassi õpilane Maritte Arianne Plaado kui 
ka 7. klassi õpilane Aleksander Maask. Õpilasi juhendas õpetaja  
Riina Villak. Matemaatikaolümpiaad tõi meile samuti edu ning  
7. klassi poisid saavutasid kõrgeid kohti. Aleksander Maask saa-
vutas 2. koha ja Marti Ziukman 1. koha.  Juhendajaks oli õpetaja 
Mare Seppo. Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi esimeses voorus 
osalesid meie kooli 9. klassi noormehed Karl-Kristjan Ilus, kes 
saavutas maakondlikus arvestuses 2. koha ning Kevin Vissel, 
kes saavutas 1. koha. Kevin on kutsutud ka olümpiaadi teise 
vooru, mis toimub 19. märtsil ja elektroonselt. Õpilasi juhendas 
õpetaja Hedy Saar. Kiidame ja täname meie tublisid õpilasi ja 
neid juhendanud õpetajaid!

Teisipäeval, 16. veebruaril tähistasime koolis üheskoos vast-
lapäeva. See nägi välja nii, et ühel tunnil tegid 1.–4. klassi õpila-
sed väljas sportlikke tegevusi, teisel tunnil lahendati kooli aulas 
vastlavillaku ülesandeid. Sama skeemi järgi toimetasid ka 5.–9. 
klassi õpilased. Oli näha, et lapsed tundsid pisut teistmoodi päe-
vast palju rõõmu ning erinevaid ülesandeid lahendati sära silmis. 

Samal nädalal, mil pidasime vastlapäeva, 18. veebruaril 
toimus koolis COVID-19 vastane vaktsineerimine. Suurem osa 
kooli personalist lasi end kaitsepookida ning kellelgi tõsiseid 
kõrvaltoimeid ei avaldanud. Oli küll inimesi, kel tekkisid esimesel 
ööl väike palavik või külmavapped, kuid järgmiseks päevaks oli 
vaktsineerimisest tingitud halb enesetunne kadunud. Jääme 

„Reipalt edasi“ terviserada  
Räpina Ühisgümnaasiumis

Nüüd kulgevad vahetunnid veelgi aktiivsemalt ja lõbusa-
malt.                                                                     Foto: Anneli Huuse

Kõrgtehnoloogia toob põnevust koolitundi

Kõrgtehnoloogilised seadmed muudavad õppimise veelgi 
põnevamaks.                                                 Foto: Irmen Nagelmaa

ootama järgmist vaktsiinidoosi, et saaksime võimalikult kiiresti 
tavapärase eluga edasi minna ning me ei peaks end pärgviirusest 
enam ohustatuna tundma.

Sel kooliaastal oleme pidanud loobuma mitmetest traditsioo-
niks saanud sündmustest, mida oleme juba aastaid tähistanud. 
Näiteks eelmise aasta lõpus jäi meil ära jõulupidu ja sel aastal 
Eesti Vabariigi sünnipäeva pidulik aktus. Et koolipere saaks siiski 
pidupäevast osa, otsustasime korraldada kõiki Terviseameti ees-
kirju silmas pidades koolisisese aktuse, kus erinevates huviringi-
des või muul viisil vabariigi sünnipäevaks ettevalmistunud õpila-
sed esinesid. Oli väga suur rõõm näha, mida keegi vahepealse aja 
jooksul on õppinud ja selgeks saanud. Tore oli vaadata ja kuulata 
meie tublisid lauljaid, pillimängijaid ja tantsijaid ning nautida et-
teasteid, mis olid spetsiaalselt vabariigi aastapäevaks valminud. 

Suur tänu kõigile õpilastele ja nende juhendajatele!

  Hedy Saar,
Viluste Põhikooli õpetaja

Viluste Põhikooli tegusad toimetused uuel poolaastal

Alfred Vürst                                                            Foto: Priit Sonn

Harri Talvik baritonhornil. 
Foto: Marika Klimberg-Hyötyläinen

Koolipere tähistas Eesti Vabariigi aastapäeva koolisisese 
aktusega, kus õpilased esinesid pidupäevaks ettevalm-
istatud etteastetega.                                 Foto: Einar Raudkepp



Räpina Rahvalehes on alustamas uus rubriik – „Kuula, 
mis noor  kõneleb!“ Rubriigi eesmärgiks on tutvustada Räpina 
valla noori ja uurida, millega nad praegusel ajal tegelevad ning 
millest üks Räpina valla noor inimene unistab. Intervjuu viib läbi 
Räpina valla noorsootöötaja Kristel Zovo. Oleme välja valinud 
esimese noore, kelleks on Räpina Ühisgümnaasiumi abiturient 
Andry Must. Andry on särav, intelligentne ja sooja südamega 
noormees, kes vabal ajal viljeleb muusikat teha ja kellele meeldib 
lihtsalt niisama sõpradega „tiksuda“. Kohtume temaga Räpina 
noortekeskuses ja vestleme vabas ja turvalises õhkkonnas. 

Kristel Zovo: Noored ütlevad alati, et neil on kõik hästi. 
Kuidas Sinul läheb?

Andry Must: Tegelikult mul ei lähe nii hästi, kui võiks minna. 
Võin öelda, et mul on ka paremaid päevi olnud. See tähendab 
seda, et koolis võiks praegu paremini minna, sest selgub, et 
distantsõpe on oluliselt minu õppimist ja selle taset mõjutanud. 
Lisaks sellele on ka isiklikke probleeme ja ka nendega on vaja 
tegeleda. Aga suures plaanis on see kõik köki-möki. 

KZ: Millest Sa kõige rohkem puudust tunned sellel ko-
roonaajal ja distantsõppel?

AM: See on väga hea küsimus. Seda on minult varem ka 
küsitud ja see on selline endasse vaatamise koht. Isiklikus elus 
ja perega on mul ju tegelikult kõik hästi, kuid kooliga mitte eriti, 
aga ma saan hakkama. Puudust ma otseselt millestki ei tunne. 
Kui siis ainult rahast, seda võiks alati rohkem olla. 

KZ: Millega Sa vabal ajal tegeled? Millised on Sinu hobid?
AM: Vabal ajal ma mängin arvutimänge ja käin sõpradega 

väljas (naerab).
KZ: Sa oled ka väga andekas artist. Räägi lähemalt, kuidas 

Sul muusika loomise ja artistiks olemisega lood on?
AM: Huvi muusika loomise vastu tekkis väga äkki ja see 

hakkas kohe väga jõudsalt arenema. Mul on selline põhimõte, et 
ma ei kasuta internetist võetud muusikat, vaid ma loon seda ise. 
Ise meloodiat luues muudab see minu loomingu originaalseks, 
mida kuskilt internetiavarustest ei leia. Sellisel juhul ma ei pea ka 
kartma, et keegi leiab täpselt samasuguse meloodia, mida mina 
oma loos kasutanud olen, ning sellest tulenevalt saan vältida ka 
kokkupõrkeid säärastel teemadel.  

KZ: Nii, et Sa lood kõik need biidid (põhirütmid – toim.) 
ise?

AM: Kõik biidid olen ise teinud, aga muidugi olen kasutanud 
mõningaid üksikuid meloodiaid ja kindlaid rütme mujalt. Üldiselt 
kõik rütmid ja hääle mängimised on väga spetsiifilised detailid 
muusika ja meloodia loomisel. Minu põhimõte on see, et ma teen 
kõik algusest lõpuni ise. Mulle meeldib see mida ma teen ja ma 
teen seda peamiselt enda jaoks, aga samas ikka teiste jaoks 
ka, sest teiste inimeste positiivne tagasiside teeb ikka südame 
soojaks. Aga üldiselt ma teen seda ikkagi enda jaoks. Tavaliselt 
on nii, et kui ma teen mõne laulu, siis see tekitab sellise buum-
efekti. See tähendab seda, et kui ma panen laulu käima ja ma 
kuulan valminud lugu, siis ma ütlen sellega iseendale, et millega 
ma just hakkama sain ja hindan, et kas see on ka minu jaoks 
hea. Ja see ongi minu hobi.

KZ: Sinu artistinimi on Ristik. Kas Sa oskad selgitada ja 
tutvustada oma artistinime valiku tausta? Miks just selline 
nimi?

AM: Nime valikul sain inspiratsiooni teiste artistide originaal-
setest nimedest nagu näiteks Reket ja Nublu. Ma soovisin endale 
ka sellist veidi isemoodi nime ja siis täiesti lambist tuli mulle pähe 
sõna ristikhein. Ristikheinast tuletasin omakorda sõna ristik. Nimi 
Ristik tundus mulle originaalne ja internetist teist sellenimelist 
artisti ma ka ei leidnud ja nii ma mõtlesingi, et okei, las jääb 
nimeks Ristik (naerab). Mulle väga meeldivad huvitava taustaga 
ja originaalset muusikat, rütmi ja meloodiat tegevad artistid. 
Ühtlasi oli see ka üks põhjus, mis inspireeris mind muusika ja 
laulmisega tegelema.

KZ: Kas Sa kavatsed muusikaga edasi tegeleda ka peale 
gümnaasiumi lõpetamist? 

AM: Absoluutselt. 
KZ: On Sul mõtteid mida ja kuidas teha? 
AM: Mul on plaan olemas. Vahepeal ma kõnnin linnas ja kuu-

lan omaette mingisugust head muusikat. Samal ajal neid meloo-
diaid kuulates kujutan ette, et minu laul käib ja visualiseerin seda, 
kuidas ma seda laval esitan ja millist särtsu ma publikule sellega 
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Hea Räpina valla kodanik!
Kevad hakkab vaikselt hinge pugema ning ilmad soosivad 

iga päevaga järjest rohkem õues liikumist. Nii on Räpina noor-
tekeskus kutsumas kõiki Räpina valla noori, lapsevanemaid, 
pensionäre ja asutusi osalema liikumismaratonil.

Alates 1. märtsist kuni 31. märtsini toimub liikumismaraton, 
mille eesmärgiks on kogukonnaga koguda kokku vähemalt 
500 kilomeetrit liikumisi. Oma kõndimise, jooksmise ja/või 
rattasõidu võid salvestada mistahes rakendusega, peaasi, et 
oleks salvestatud vahemaa, mida läbisid. Aktiivsematele ja 
kõige pikema vahemaa läbinud osalejatele on eriauhinnad. 
Oluline on see, et tunneksid liikumisest rõõmu ja naudiksid 
looduses viibimist, kuid palun pea silmas ka riigis kehtivaid 
eriolukorrast tingitud reegleid. Liigume looduses ja naudime 
kevadet sportides! 

Kõik salvestatud vahemaad, näiteks kuvatõmmised, saada 
noorsootöötaja e-mailile: kristel.zovo@rapina.ee

 Terves kehas terve vaim!

Kristel Zovo,
Räpina noorsootöötaja

19. veebruaril toimus otseülekanne Räpina Ühisgümnaaasiumi 
vabariigi aastapäeva aktusest. Õpilased vaatasid sel aastal aktust 
oma klassides.

Koolipere tervitasid Räpina Ühisgümnaasiumi direktor Meeri 
Ivanov ja Räpina vallavanem Enel Liin.

Lauludega esinesid Laureen-Marie Piir ja Karl-Markkus 
Rebane, kelle juhendajaks on õpetaja Marika Aruküla. Muusika-
õpetaja Krista Sildoja ja Thomas John Gray esituses kuulsime 
pillilugu „Lõbus labajalg“.

12. klass üllatas pilliansambliga ning nende esituses kõlas 
„Laul Põhjamaast“. 1. klassi rahvatantsijad esitasid lustaka tantsu 
„Kodumäng“, juhendajaks Külliki Arjokesse. Aktust juhtisid Tairi 
Tolmik ja Raian Pung.

Õppekvaliteedi juht Irmen Nagelmaa tänas oma kõnes Peipsi 
Koostöö Keskust maailmahariduslike ja keskkonnateadlikkust 
tõstvate projektide algatamise ja Räpina Ühisgümnaasiumi 
kaasamise eest alates 1998. aastast. Tänukirja võttis vastu Peipsi 
Koostöö Keskuse esindaja Margit Säre.

Samuti tänati kauaaegset koostöö eestvedajat Marika Ääre-
maad ja praegust koostöö korraldajat Irmen Nagelmaad.

Marika Ääremaa, Räpina Ühisgümnaasiumi huvijuht

Kuula, mis noor  kõneleb!

annan. Unistan, et minu muusika haaraks kuulajaid ning mind 
tuntakse mitte lihtsalt suvalise räpparina, vaid kui artisti nimega 
Ristik, kes lavale tulles hakkab laulma ja pulli tegema. Kujutan 
selliseid huvitavaid asju enda peas ette. Aga kui päriselt lavale 
pääseksin, eks siis ole näha, mis tegelikult välja kukub (naerab).

KZ: Mis motiveerib Sind muusikat tegema? 
AM: Mind motiveerib seesama asjaolu, et ma saan ise 

midagi luua ja samuti ka see ahaa-efekt, kui ma saan reaalselt 
mingi biidi valmis. Mulle meeldib siis seda kuulata ja hinnata, kas 
lõpptulemus on hea või mitte. Kuna ma olen õppinud muusikat 
tegema, siis vahepeal on ka selliseid juhuseid olnud, kus ma 
lihtsalt niisama katsetan ja proovin midagi luua. Vahepeal ei tule 
lõpptulemus nii hea või selline nagu ma soovisin, kuid vahepeal 
juhtub, et tulebki just see õige biit. Ja siis ma kuulan seda valminud 
loomingut terve päev lihtsalt sellepärast, et see on nii hea ning 
ma vaibin (võngun – toim.) omaette sellesse biiti.

KZ: Kui paljud Sinu tutvusringkonnast, koolist, kodust 
ja sõprade seast, teavad Sinu kirest ja armastusest muusika 
vastu?

AM: Kusjuures väga paljud teavad mind. Võin öelda isegi, 
et terve Räpina teab mind kui lauljat, sest et ma olen juba 11 
aastat Räpina Muusikakoolis õppinud. Ma olen esinenud igal 
pool üle Eesti, samuti Räpina Aianduskoolis on mind väga paljud 
esinemas näinud. Aga artistina, Ristikuna, teatakse mind ainult 
sõprusringkonnas. Loodan, et minu tuntus jõuab tulevikus veel 
kaugemale. See oleks suurepärane.

KZ: Kuidas Sa reklaamid oma muusikat sotsiaalmeedias?
AM: Reklaamin oma muusikat Facebookis, Instagramis ja 

samuti on see saadaval SoundCloudis. Need on põhilised plat-
vormid, kuhu oma muusikat postitan ja esimesed, kes minu uuest 
loomingust teada saavad ongi minu tutvusringkond  ja sõbrad. 
Näiteks hiljuti tuli mul lugu välja „Retrovärk“ ja see on olnud 
SoundCloudis päris edukas, pea 300 kuulamist. Selle loo laadisin 
sinna alles hiljuti üles. Kui ma saaksin sellele loole muusikavideo 
ka tehtud, siis oleks see super.

KZ: Kui palju on Sul kaasaelajaid ja fänne? 
AM: Seni on minu pereliikmed minu fännid, väga suured 

fännid (naerab). No eks on ka selliseid sõpru, kes pole mind 
ammu näinud ja siis kohtudes küsivad minult: „Jou Andry, kuna 
uus lugu välja tuleb?“. Eks neid võin ka oma fännideks nimetada, 
aga enamus kaasaelajad on siiski minu enda suhtlusringkonnast. 

KZ: Kas varsti on oodata ka plaadi valmimist?
AM: Kui tulevikus võimalik, siis oleks väga tore, kui minu muu-

sika ka lõpuks plaadil ilmuks. Aga see on omaette suur töö ja vaev. 
KZ: On Sul unistusi seoses muusikaga?
AM: Kindlasti. Sooviksin rahvani tuua midagi lahedat. Minu 

arvates lahedat (naerab). Mulle meeldib see, mida ma teen ja ma 
loodan, et ka teistele. Ma tahaksin olla üks nendest esinejatest, 
kes teeb laval olles rahvale sellist nii-öelda viisakat tsirkust. Mulle 
meeldiks lauldes, tantsides ja lollitades publikut kaasa haarata 

ning nendega suhelda. Mulle tegelikult väga meeldib publikuga 
suhelda. Ma olen näinud väga palju räppareid ja muusikuid, kes 
ilma emotsioonita laval esinevad. See jätab mulje nagu nad 
teeksid seda ainult raha pärast. Minule meeldib laval esineda ja 
publikule anda energiat ja näidata, et ma ei lähe lavale laulma 
kohustusest ega raha teenimise eesmärgil. Ma tahan publiku 
ees olla mina ise, publikuga samal positsioonil, näidata, et me 
oleme kõik samal tasandil. Ma ei pea ennast kõrgemal positsioonil 
olevaks ega tähtsamaks. Kui mina laval laulan, siis publik saab 
kaasa elada ja mina haaran neid endasse.

KZ: Kui tähtis on Sinu jaoks tunnustus artistina? Või 
Sa tunnedki hetkel, et teed muusikat ainult enda ja teiste 
lõbustamiseks?

AM: Kindlasti aitab reklaam ja lavaaeg tunnustuse saamisele 
kaasa. Vahel minu tuttavad postitavad mõne minu laulu sotsiaal-
meediasse, soovitades seda ka teistel kuulata, siis selle nägemine 
teeb küll südame soojaks. Ja muidugi see teadmine, et sain 
seetõttu ühe kuulaja juurde, see teeb rõõmu. Püüan oma lugusid 
teha selliselt, et need oleksid nii-öelda peresõbralikud. Roppusi 
minu lauludest praktiliselt ei leiagi. Ma soovin, et minu lood oleksid 
positiivsed, mitte ei kuulataks sellist negatiivsust nagu Lil Peep. 
Mitte et see halb oleks, Peep on väga hea artist, meloodiad on 
head, aga lihtsalt tema lood seostuvad enamasti depressiivsete 
tüdrukutega. Mina tahan, et minu muusikat kuulates kuulajate 
tuju tõuseks ja inimesed hakkaksid tantsima. 

KZ: Kas Sa oled ka koolis artistina esineda saanud? 
AM: Ei, ei ole. 
KZ: Aga kas Sa sooviksid seda või Sa tunned, et publik 

ei ole päris Sinu?
AM: Ei, miks? Ma aktsepteerin publikut sellisena nagu nad 

on. Asi on selles, et ma olen selline muusik, kellel see muusika 
tegemine on alles algtasemel. Minu tehtud meloodiad, rütmid ja 
lood – kui neid oleks rohkem, siis miks mitte. Kui kuulsust oleks 
rohkem, siis miks ka mitte (naerab).

KZ: Mida Sa soovitad näiteks endast noorematele või 
enda vanustele, kes on alles alustanud sellist muusikukar-
jääri?

AM: Mina soovitan alguses vaadata, kas see on see vald-
kond, millega üldse tegeleda tahetakse. Kuna mina olen väga 
kaua muusikakoolis käinud ja selle valdkonnaga tegelenud, siis 
võin öelda, et muusika paneb minu rinnus südame põksuma. 
Kui mõni noor inimene tunneb või teab, et tal on talenti või kui tal 
meloodiad järjepidevalt peas tiksuvad ja on tunne, et see võiks 
hästi välja tulla, siis võiks seda sisetunnet kuulata. Muusikat võib 
ju igasugust teha, tasub proovida ja katsetada. Lihtsalt tasub teha 
oma asja ja vaadata kuhu sellega jõuad. Kunagi ei või teada, 
kuhu raketi otsa satud. Ja kui juhtudki sinna sattuma, siis lihtsalt 
kasuta võimalust ja lenda taevasse ning sära tähena. Seda ei tea 
keegi kunagi ette, kuidas selles valdkonnas läheb. Ühesõnaga, 
kui on tunne, et eneses tiksub mingi muusika ja on soov seda 
endast välja lasta, siis tasub vaikselt alustada. Ja kui see tulemus 
meeldib, siis tasub jätkata ja täiega edasi panna. Alguses tasa ja 
targu ning hiljem täie rauaga!

KZ: Sa oled väga inspireeriv. Ma usun, et kui Räpina valla 
noor, kellel on ideid ja unistusi, mida ta sooviks kunagi täide 
viia, siis Sinu sõnad on kindlasti toetavad. Aga ehk on Sul 
soovi midagi enda kohta Räpina inimestele öelda, mida Sinu 
kohta veel ei teata?

AM: Ma olen väga hea videomonteerija. Olen ka välismaa-
laste, näiteks jaapanlaste, videoid monteerinud. Neile on minu 
tehtud tööd väga meeldinud. Samuti olen ka youtuber’ite videoid 
monteerinud, kellel on miljon või peaaegu kaks miljonit tellijat. 
Minu tööd on hästi korralikult tehtud ja neile on see meeldinud. 
Mul on selles valdkonnas palju kogemusi ja kui kellelgi on huvi, siis 
võib minuga kontakteeruda. Isegi väikeste summadega saame 
midagi väga suurt korda saata.

KZ: Oli väga meeldiv Sinuga rohkem tuttavaks saada 
ja ma väga loodan, et Sinu muusikat avastavad veel paljud 
inimesed nii kogukonnas kui ka kaugemalt.

Hea lugeja! Kui Sind paelus Andry tegemised ja soovid roh-
kem teada tema kohta, siis uuri SoundCloudist tema muusika 
kohta, pane otsingusse artisti nimi Ristik ja seejärel asu tutvuma.

Teistsugune vabariigi aastapäev Räpina Ühisgümnaasiumis

 Räpina Ühisgümnaasiumi abituriendid üllatasid ansambli-
etteastega.                                                  Foto: Krista Sildoja
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Igaüks teeb isemoodi kunsti
Veriora Lasteaia Õnneseen Õnnetriinu rühmas algas uus 

aasta kunstiprojektiga „Igaüks teeb isemoodi kunsti“. Huvitavaid 
mõtteid saime Kertu Sillaste raamatutest „Igaüks teeb isemoodi 
kunsti“ ja „Mina olen kunstnik“.

Mis me siis tegime? Sirgeldasime, tegime abstraktseid maale, 
joonistasime mustaga valgele ja valgega mustale, meisterdasime 
ajalehepaberist koeri... Vanu ajalehti kasutades valmis seinale 
ühistööna suur sebra, kellele lapsed panid nimeks Triibuke-No-
bejalg. Ühistöö valmistamisel õppisime tärklisest liimi tegema, 
millega oligi kohe hea sebrat liimida.

Prinditud ja seejärel poolitatud näopildile said lapsed ise-
ennast joonistada sellisena nagu nad ennast näevad. Teise 
näopoole tegid lõpuni lapsevanemad kodus. Huvitav oli võrrelda 
kahte pilti koos. Valminud töödega kaetud seinu said vanemad 
näha virtuaalsel näitusel.

Kertu Sillaste sõnutsi on kunst nii mäng, mõistatus, leidmine, 
äratundmine, lugude rääkimine piltidega, üllatus... Eks kunsti te-
hakse lasteaias ju kogu aeg, aga selle projekti käigus. arutlesime 
kunsti üle natuke rohkem.

Õnnetriinu rühma õpetajad 

Tiina Lang, Maarika Alvela ja Urve Ilves

Sellist lumist õuesolemise aega kui sel aastal pole lapsed 
ammu nautida saanud. Tavaliselt räägitakse ilmast ikka siis, kui 
millestki pole rääkida. Lumine ja pisut külmapoolne veebruarikuu 
ilm aga pani hoopis suured ja väiksed lasteaias tegutsema ja 
looduse kingitust nautima. Lapsed said oma kelgud, suusad ja 
muud talispordi vahendid lasteaeda kaasa võtta ja õuesoleku aeg 
möödus kiirelt. Keegi ei pannud tähelegi, et külmakraadid olid 
krõbedamad kui tavaliselt. Oma rühmakaaslastega kelgutamine 
on äge, kuid koos õpetaja Kurmetiga suusatamine on ju veelgi 
ägedam. 

Sõber on iga inimese elus väga oluline. Kõik rühmad arut-
lesid sõpruse ja sõbra teemade üle. Terve sõbranädala jooksul 
toimusid põnevad tegemised. Sipsikud näiteks riietusid sel päeval 
punasesse, vaatasid üheskoos multikaid, sõid popkorni ja sõbra-
päev lõppes diskoga. Tibukestel oli hoopis oma kaisukaru päev. 
Hoolimine ja hoolitsemine vanust ju ei küsi.

Krõllid seadsid sammud Prive mängumaale oma sõbrapäeva 
pidama. Ilm oli kõndimiseks küll külmavõitu, aga lastel külm 
polnud. Lihtsalt ootus ja ärevus oli nii suur, et külma ei märgatud! 
Mängumaal oli väga armas vastuvõtt: ruum oli südamekujuliste 
õhupallidega kaunistatud, laual ootas iga last šokolaad. Mängiti, 
mängiti ja ikka mängiti. Imeväel kaetud laud tuletas lastele meel-
de, et väike amps kulub ära. Jäätisekokteil ja Gretteli vanaema 
valmistatud tassikoogikesed maitsesid tõeliselt hästi. Väike 
videotervitus ka vanematele, nagu tänasel päeval kombeks, ja 
ruttu tagasi mängima. Suur-suur aitäh Hugo emmele ja Prive 
mängumaale!

Ja oligi käes vastlapäev! Vastlapäev eriti suurel mäel – milli-
sed pikad liulaskmised, millised kilked ja milline rõõm! Kindlasti 
tuleb lasteaial hea linakasvu aasta!

Veel üks oluline teema, mida kõik rühmad veebruaris kä-
sitlevad, vastavalt laste vanusele ja oskustele on „Eesti – meie 
kodumaa“. Plaane selleks oli erinevaid. Uus ja teistsugune akna-
näitus, mida kõik vanemad said uudistada. Teine uus tegemine oli 
rahvustoitude tutvustamine. Iga rühm valmistas nn vanaaegset 
eesti toitu. Laual oli kodus küpsetatud leib, kartul, suitsusink, 

Räpina vald peatab 
lapsevanemate lasteaia või  
-hoiu kohatasu maksmise 

kohustuse
Räpina Lasteaias Vikerkaar, Veriora Lasteaias Õn-

neseen ning Mehikoorma Lastehoius peatatakse lap-
sevanemate kohatasu maksmise kohustus 11. märtsist 
kuni 11. aprillini või kuni lasteaia või -hoiu tavapärase 
töö taastumiseni.

Vabariigi Valitsus on andnud lapsevanematele tungiva 
soovituse viiruse leviku tõkestamiseks lapsi lasteaeda või 
-hoidu mitte viia. Selleks, et lapsevanematel oleks enam mo-
tivatsiooni Vabariigi Valitsuse soovitust järgida, peatatakse 
lapsevanemate kohatasu maksmise kohustus 11. märtsist 
kuni 11. aprillini või kuni lasteaia või -hoiu tavapärase töö 
taastumiseni.

Märtsikuu eest juba tasutud summa kajastatakse ette-
maksuna järgnevatel arvetel, toidupäeva eest tuleb maksta 
ainult nendel lapsevanematel, kelle lapsed lasteaias või 
-hoius kohal käivad.

Räpina Vallavalitsus palub lapsevanematel, kellel 
on selleks võimalus, järgida Vabariigi Valitsuse tungivat 
soovitust mitte viia oma lapsi ajavahemikus 11. märts 
kuni 11. aprill lasteaeda või -hoidu, et aidata kaasa Co-
vid-19 leviku kasvu pidurdamisele.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Valge, karge veebruar Räpina lasteaias
herned, muna, kilu, aknalaual kasvatatud roheline sibul, kali, 
kama ja marjad; ühesõnaga kõik, mida sõid ja hindasid meie 
esivanemad. Tegelikult maitses see vanaaegne toit ka tänapäeva 
lastele väga hästi.

Juba teist aastat valiti kõige vanemate laste seast oma laste-
aia president. Presidendikandidaatidel tuli võistelda teadmistes 
oma kodumaast ja kodukohast ning esineda väikse enesetut-
vustusega. Valituks osutus Kärt Eliise Sing. Vastselt valitud 
presidendil tuli Eesti sünnipäevaparaadil kogu lasteaiaperele 
pidada oma esimene tähtis kõne. Paraadile olid külla tulnud 
ka Kuperjanovi jalaväepataljoni sõdurid, kes demonstreerisid 
lastele marssimist ja näitasid sõdurivarustust ning vastasid laste 
paljudele küsimustele. Kuna ilm oli jällegi külmapoolne, pakuti ka 
sooja teed. Aitäh sõdurpoistele ja loodame, et see rännak tagasi 
lapsepõlve oli ka neile põnev.

Räägime veel ilmast – kui külmakraadid oli ikka õige krõbedad 
ja õue minna ei saanud, tegelesid suured ja väiksed digipedagoo-
gikaga. Meie lasteaia õpetajad võtavad aktiivselt osa erinevatest 
digikoolitustest. Natuke harjumatu ju on, aga ka digikanalite kaudu 
saab teadmisi omandada ja omakorda lastele edasi anda.

See õppeaasta on peagi läbi ja meie kooliminejad lapsed 
harjuvad vaikselt mõttega, et lasteaiakoti asemele tuleb peagi 
koolikott, kaisukate asemel on kotis raamatud ja vihikud. Sügisest 
saadik on meie koolieelikud osalenud projektis: „Lugemishimu“, 
mille raames saavad lapsed raamatuga sõbraks. Külas on käidud 
nii Linte raamatukogus kui ka Räpina raamatukogus. Iga kord 
saab valida vahvaid raamatuid rühma kaasa ning neid siis seal 
uurida, kuulata õpetaja ettelugemist, püüda isegi sõnu kokku 
veerida. Sõbrakuul teadsid kõik kooliminejad, et raamat on üks 
igati hea sõber kogu eluks ja lugemishimu üks äraütlemata tä-
nuväärne himu.

Veebruar oli lasteaias tegus, kuid nüüd käib päike üha kõr-
gemalt ning hinge on pugenud suur kevadeigatsus.

Nati Asi,
Krõlli rühma õpetaja 

Vabariigi aastapäeva paraadil esines lasteaia Vikerkaar 
president Kärt Eliise Sing.                                  Foto: Jana Mets

Vabariigi aastapäeva puhul tulid lasteaiale külla Kuperjanovi 
jalaväepataljoni sõdurid.                                 Foto: Jana Mets

Triibuke-Nobejalg                                                   Foto: Urve Ilves

Kunstnikud tööhoos                                             Foto: Urve Ilves

Kutsume kõiki üles esitama kandidaate tunnustusauhinnale 
„Lastega ja lastele“, et tõsta esile neid, kes teevad oma tööde ja 
tegemistega Eesti laste ja noorte elu paremaks.

Õiguskantsler Ülle Madise tõdes, et meie õpetajad, treenerid, 
huviringide juhendajad ja paljud teised lastega tegelevad 
täiskasvanud on pidanud viimase aasta jooksul kogu oma senise 
kogemuse kõrvale jätma, katsetama ja uusi lahendusi looma, et 
laste elu korraldamiseks praegustes keerulistes oludes parimad 
lahendused leida. „Osakem neid südamest tänada. Ehk oleme 
juba liiga harjunud, et tunnustuse pälvimiseks on tarvis mõni teh-
noloogiline ime korda saata. Ometi piisab lapse heaks inimeseks 
kasvamiseks sellestki, mis näib lihtsam, kuid võib samuti muuta 
tulevikku – meeldetuletus, et kõik saab korda; julgustav sõna; 
eksinu õigele teele juhatamine. Märgakem ka neid, kes oma 
laste kõrval jaksavad majakaks olla neilegi, kel oma vanemate 
toest väheks jääb.“

Kandidaate saab esitada 8. aprillini, selleks tuleb täita 
taotlus õiguskantsleri veebilehel (www.oiguskantsler.ee/et/taot-
lus-tunnustusauhinna-lastega-ja-lastele-kandidaadi-esitamiseks). 
Esile võib tõsta nii väikeseid kui ka suuri, aga ka organisatsioone, 
kes on mõne algatuse või pikaajalise tegevusega andnud rohkem, 
kui neilt oodatakse.

Tunnustusauhinda „Lastega ja lastele“ antakse välja kahek-
sandat korda. Vabariigi President ja õiguskantsler kuulutavad 
laureaadid välja lastekaitsepäeval, 1. juunil, mis on alates 2021. 
aastast ka lipupäev.

Auhindu jagatakse kolmes kategoorias: „Lapse suur tegu“, 
„Muutuste looja“ ja elutööpreemia. Peale selle tunnustab lastest 
ja noortest koosnev komisjon üht auhinnale esitatud kandidaati, 
kelle tegevust nad ise kõige silmapaistvamaks peavad.

„Laste ja noorte heaks tehakse palju, kuid nendega koos 
tegemine aitab kindlustada juba täna olukorra, kus nende hääl ja 
visioon saab aidata luua mitte ainult tulevikku, vaid ka olevikku,“ 
ütles Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär (17), kes 
kuulub ka konkursi korraldusmeeskonda.

Eelmisel aastal pälvisid „Muutuste looja“ auhinna Sülvi Sa-
rapuu, Astrid Järvsoo ja Kadi Sarapuu, kes valmistavad erilisi 
kombatavaid pildiraamatuid nägemispuudega lastele. „Lapse suur 
tegu“ auhinna said Bert Siimon (Viljandi linna esimeste klasside 
laste robootikaringi juhendaja) ning Katariina Eliise Ploom ja 

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“  
ootab kandidaate

Gerda-Marleen Pärli (koostasid pikalt haiglas viibivatele lastele 
põnevaid joonistamis- ja nuputamisraamatuid).

Elutööpreemia võitis eelmisel aastal staažikas psühhotera-
peut ja seksuaalnõustaja Lemme Haldre. Kriisimurdja eripreemia 
sai algatus „Igale koolilapsele arvuti!“, mis oli ühtlasi ka laste ja 
noorte žürii lemmikuks. Teise eripreemia pälvis eeskujuliikumise 
„Valge õhupall“ juht Tamo Vahemets.

Tunnustusauhinda annavad välja MTÜ Eesti Asenduskodu 
Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Laste-
kaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaal-
kindlustusamet, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri 
Kantselei.

Janar Filippov,
Õiguskantsleri kommunikatsioonijuht

Reklaami ja kuulutuste  
avaldamine Räpina Rahvalehes 

(alus: Räpina Vallavalitsuse 01.11.2019 korraldus nr 2-3/655)

1.1  Väike kuulutus (maht 8 x 4 cm): 
 eraisikule 2 eurot; juriidilisele isikule 8 eurot;
1.2  Keskmine kuulutus (maht 8 x 8 cm): 
 eraisikule 5 eurot; juriidilisele isikule 14 eurot;
1.3  Suur kuulutus (maht 8 x 16 cm): 
 eraisikule 8 eurot; juriidilisele isikule 30 eurot;
1.4  Juriidilise isiku eriline ärikuulutus (maht 17 x 17 cm) 
 40 eurot;
1.5  Sisuturunduslik artikkel lisadeta 60 eurot;
1.6  Sisuturunduslik artikkel piltide ja viidetega 100 eurot.
1.7  Räpina valla avalikes huvides avaldatavad teated ja  
 kuulutused, sh kolmanda sektori ja vallavalitsuse halla 
 tavate asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.
1.8  Räpina vallas tegutsevatel ettevõtetel võimaldatakse  
 avaldada üks kord kvartalis tasuta reklaamtekst mahus  
 kuni 8 x 16 cm.



Kohalik omavalitsus 
täiskasvanute õppimist  

toetava partnerina
Elukestev õpe on õnneks pidevalt kasvav trend ning on 

tavapärase hoiakuna jõudnud päris paljude inimeste mõtetesse 
ja käitumismustritesse. „Õnneks on vaja õppida!“, kõlab täiskas-
vanueas hariduse omandamist ja täiendamist soodustav deviis. 

Kuidas saab aga kohalik omavalitsus olla partneriks täiskas-
vanute õppimise toetamisel – sellele küsimusele otsiti vastust 
4. ja 5. märtsil toimunud arendusseminaril „Kohalik omavalitsus 
kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel“. Arendusseminari 
korraldas Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (ETKA) 
Andras Erasmus+ projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuha-
riduse tegevuskava“ raames. Arendusseminari viis sisukalt ja 
meeleolukalt läbi Osaühing Kasvulava.

Kohalike omavalitsuste haridus- ja sotsiaaltööspetsialistide 
esimesel arendusseminaril 4. ja 5. märtsil osalesid Võru, Valga, 
Põlva, Tartu ja Jõgeva maakonna kohalike omavalitsuste haridus- 
ja sotsiaaltööspetsialistid ning maakondade täiskasvanuhariduse 
koordinaatorid. Seminaril anti ülevaade täiskasvanuhariduse 
hetkeolukorrast ja edasistest suundadest. Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi elukestva õppe ja oskuste osakonna asejuhataja 
Külli All märkis: „Meie kõigi kohus on mõelda, kas oleme 
teinud kõik selleks, et täiskasvanutel, kellel on vaja juurde 
õppida, on võimalus seda teha. Haridusstrateegia 2035 järgi 
peame kindlustama vajalikud õppimisvõimalused, motiveeritud 
koolitajad ja vastavuse ühiskonna ning tööjõuturu vajadustega. 
Olen veendunud, et kohalikud omavalitsused saavad olla nende 
eesmärkide täitmisel meile head partnerid.“

Zoom-veebikeskkonnas toimunud seminari kahepäevane 
kava oli täis pikitud kasulikke teadmisi. Seminaril osalejad said 
teada, miks on täiskasvanuna õppimine oluline. Omandati ka 
praktilisi teadmisi statistiliste andmete otsimise ja analüüsimise 
osas. Viimane pakkus nii juba teada olevat kui ka täiesti üllatavat 
infot, mis osalejad elevile ajas. Mida muud kui elevust ja uusi 
teadmisi võikski ühelt healt seminarilt oodata. 

Väga huvitava ettekandega esines seminari teisel päeval 
SA Kutsekoda juhatuse liige ja OSKA programmijuht Tiia Rand-
ma, kes rääkis osalejatele tööturu tulevikutrendidest ehk millist 
tuleviku-täiskasvanut vajab Eesti. Tulevikuteadmised on selgelt 
seotud paljuski nn pehmete oskustega, nagu hea suhtlemisos-
kus, koostöövalmidus jm. Praktik-uurija vaate võtmepädevuste 
koolitusele andis meeleolukalt Koolituskeskuse Tungal täiskas-
vanute koolitaja Riina Kütt. Praktilist kogemuslugu kohalikust 
omavalitsusest jagas Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse 
juhtumikorraldaja Monika Sarapuu.

Osalejate tagasisides oli positiivsena välja toodud seminari 
nn valgustustegevuslik pool, tutvus statistika andmebaasidega, 
sh maakondade numbritega, mis osutusid paljudele küllatki 
mõtlemapanevaks. Kõlama jäi suurem koostöö vajadus omava-
litsuse sees kui ka omavalitsuste vahel. Saadi juurde palju uusi 
mõtteid ja soovitakse edaspidi tutvuda teiste valdade praktikaga 
täiskasvanuhariduse valdkonnas. 

Lähemat infot ETKA Andras tegevuste kohta leiab ETKA 
Andras kodulehelt aadressil www.andras.ee.

Ülevaate koostasid:

Sirje Plaks, 
projekti koordinaator 

ETKA Andras

Anu-Cristine Tokko, 
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist, 

seminaril osalenu
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3. märtsil toimus Eesti-Vene programmi projekti CuNaHe  lõ-
puseminar „CuNaHe – Koolide ja mitteformaalsete haridusasutus-
te koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi 
säilitamisel ja edendamisel“ kaheaastase projekti partneriteks 
Eestis on Peipsi Koostöö Keskus ja Räpina Ühisgümnaasium ning 
Venemaalt Petseri 3. Keskkool ja Peipsi Järve Projekt.

Kokku osales 3. märtsi sünkroontõlkega toimunud Zoom-
keskkonna veebiseminaril üle 40 inimese – projekti partnerid, 
juhtkomitee liikmed, samuti Eesti-Vene programmi tehnilise 
sekretariaadi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Räpina ja Petseri 
omavalitsuste, piirkondlike ühenduste jt asutuste esindajad.

Seminaril võeti kokku projekti tulemusi, tehti ülevaade valmi-
nud õppematerjalidest ja metoodikatest, mis käsitlevad Peipsi-
Pihkva järve ühist kultuuri- ja looduspärandit; lähemalt tutvustati 
näiteks valminud veebiviktoriine (vt www.ctc.ee/viktoriinid) ja 
Peipsi järve lõimitud õppe materjale, mis on eesti keeles leitavad 
Räpina Ühisgümnaasiumi kodulehel: yg.rapina.ee/avaleht/eesti-
vene-koostooprojekt/.

Eesti haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnus-
tamine oludes, kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul 
pidevalt muutunud, on äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised 
haridustöötajad seisavad igapäevaselt selle eest, et iga õppija 
areng saaks parimal viisil toetatud. Nende eeskuju ja panus on 
tunnustamist väärt. 

Et üksteise tervist hoida, oleme saanud tavapärasest vähem 
koos olla, seetõttu on ehk nii mõnedki head ja tunnustavad sõnad 
jäänud ütlemata. Kutsume kõiki, kes on märganud õpetajate 
ja teiste haridustöötajate suurepärast tööd, neid inimesi 
konkursil esitama! 

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada aasta 
õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ haridustöötajaid ja hari-
duse toetajaid, kelle viimase kolme aasta või elutöö on teistele 
eeskujuks. Tunnustatavad panustavad märkimisväärsel moel 
õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsi-
tuse elluviimisesse õppeasutustes. 

Vabariigi Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavu-
tuste eest haridustöötajatele sel aastal neljandat korda kümme 
riiklikku aastapreemiat ning kuni kolm elutööpreemiat. Riiklikud 
aastapreemiad suurusega 10 000 eurot ja elutööpreemiad suu-
rusega 65 000 eurot antakse üle iga-sügisesel aasta õpetaja 
galal. Alates 2020. aastast pälvivad rahalise preemia suurusega 
3000 eurot ka riiklike aastapreemiate kategooriate nominendid. 
Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja 
haridusasutuse aasta teo laureaate.

Kategooriad:
•	aasta lasteaiaõpetaja
•	aasta klassiõpetaja
•	aasta klassijuhataja
•	aasta põhikooli aineõpetaja
•	aasta gümnaasiumiõpetaja
•	aasta kutseõpetaja
•	aasta tugispetsialist
•	aasta huvialaõpetaja
•	aasta õppejõud
•	aasta õppeasutuse juht
•	aasta hariduse sõber
•	aasta haridustegu
•	haridustöötaja elutööpreemia (kuni kolm)
Kandidaate saab 18. aprillini esitada ülal nimetatud 13 

kategoorias. Seejärel alustavad parimatest parimate väljaselgi-
tamiseks esmalt tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse ko-
misjon. Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mille 
liikmed teevad lõppvaliku riiklikule tasandile esitatud kandidaatide 
seast. Komisjoni kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide 
esindajad ning eelmistel aastatel tunnustatud haridustöötajad. 

Aasta õpetaja gala toimub 2. oktoobril Ugala teatris. Tun-
nustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium 
ning Eesti Haridustöötajate Liit. Sündmusest teeb otseülekande 
Eesti Televisioon. 

Märtsi lõpuni toimuva distantsõppe tõttu kuulutame aasta 
kool 2021 tiitlile kandideerimise avatuks siis, kui koolimajad on 
taas kõikidele õpilastele õppetööks avatud.

Aasta kooli eesmärk on tunnustada kooli, kus õppimine on 

Eesti-Vene programmi projekti  
CuNaHe lõpuseminarist

Räpina Ühisgümnaasiumi projekti koordinaator Irmen Nagel-
maa ja Petseri 3. Keskkooli direktor Nina Yaroslavtseva jagasid 
koolide kogemusi ka õuesõppetundide, õpetajate metoodiliste 
seminaride ning suve- ja talvekoolide korraldamisel. Väga huvitav 
oli näiteks talvekooli videosild Petseri ja Räpina koolide vahel, 
kus lapsed õppisid naabrite rahvatantse n-ö online meetodil. 
Peipsi Järve Projekti juhataja Pihkvast tutvustas aga Peipsimaa 
keskkonnapäevade ja Peipsimaa piruka konkursi toimumist 
Petseri rajoonis. 

Rohkem infot projektist ja ka seminari ettekandeid leiab 
projekit juhtpartneri, Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt www.
ctc.ee/kaimasolevad-projektid/cunahe.

Margit Säre,
Peipsi Koostöö Keskus

Eesti ja Vene rahvatantsude õppimine videosilla vahendu-
sel.                                            Foto: Räpina Ühisgümnaasium

Projekti CuNaHe lõpuseminar veebikeskkonnas. 
Foto: Margit Säre

Eestimaa õpib ja tänab

inspireeriv ja innovaatiline. Soovime sel aastal eriti esile tõsta 
neid koole, kus keerulisele aastale vaatamata on kvaliteetse õppe 
tagamise kõrval leitud viise koolipere ühtsustunde säilitamiseks 
ning igaühe heaolu ja hakkamasaamise toetamiseks. Tiitlile kandi-
deerimiseks tuleb kooliperel saata lühivideo, pildigalerii ja kaaskiri.

Aasta kooli valimine on osa aasta õpetaja konkursist, seda 
korraldavad Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusmi-
nisteerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisainfo ja küsimused on oodatud e-posti aadressil gala@
hm.ee.

Haridus- ja Teadusministeerium

OÜ ESTEST PR 

ostab metsa- ja põllumaad. 

Tel 50 45 215, 
51 45 215,  

info@est-land.ee
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Alates 4. märtsist edastab haigekassa 60–69-aastastele 
inimestele vaktsineerimise infot riikliku postkasti (@eesti.ee) 
kaudu. Info kättesaamiseks tuleb riigiportaalis www.eesti.ee asuv 
postkast enda isiklikule meiliaadressile edasi suunata.

Haigekassa testib uut viisi, kuidas kutsuda inimesi vaktsi-
neerimisele. Piloteeritav lahendus võimaldab inimestele saata 
teavituse vaktsineerimise võimalusest @eesti.ee meiliaadressile. 
Selleks, et inimene saaks kätte e-kirja, mis võimaldab tal valida 
sobiva aja vaktsineerimiseks, peab ta sisenema riigiportaali eesti.
ee. Portaali saab siseneda ID-kaarti, Smart-ID või mobiil-ID-d ka-
sutades. Seejärel tuleb suunata oma @eesti.ee e-posti aadressi 
igapäevasele e-posti aadressile. Teateid saab suunata ka oma 
lähedaste e-posti aadressile. 

Säärase informeerimise eesmärk on vähendada perearstikes-
kuste koormust, et nad saaksid keskenduda kõige olulisemale 
ehk vaktsineerimisele. Kaugem eesmärk on kirjaliku teavituse 
kaudu informeerida ära kogu Eesti elanikkond.

Muuseumi arhiivist:  
Kuidas muusikust Eik Toivist sai 
Räpina Paberivabriku komissar

 
Eik Toivi (Elmar Noorhani, 1903–1993), endise Natsionalisee-

ritud Räpina Paberivabriku komissari meenutused:
Oli aasta 1940, toimus juunipööre. Eesti oli NSVL liikmeks 

vastu võetud. Eesti NSV valitsuse organid asusid riigikorda ja 
majandust uuele alusele ümber korraldama. Võru maakonnava-
litsusest tulid minu (Eik Toivi) juurde Räpinasse haridusosakonna 
juhataja Karl Siilivask ja teedeosakonna juhataja Leonhard Hallop.

Peale tervitust võttis Karl Siilivask taskust kella ja lausus: 
„Kell on praegu pool neli. Meil on vaja Räpina Paberivabrikule 
komissari ja meie jäime peatuma sinu kandidatuuri juurde. Kell 
neli lõpeb vabrikus töö. Peame enne seda kohale jõudma, et 
töölistele teatavaks teha.”

Olin oma senise elu kestel tegelenud ainult muusikaga, uus 
ülesanne aga nõudis tehnilis–majanduslike ja poliitilise küsimuse 
juurde asumist. Kaaluda polnud tol hetkel aega ja kuna ettepanek 
tuli tuttavatelt mõttekaaslastelt, siis nõustusin. Räpina vallamajast 
võeti kaasa vallasekretär ning seejärel sõitsime paberivabrikusse 
kohale. Mind esitleti kokkutulnud töölistele, kellest enamikega olin 
juba lapsepõlvest saadik tuttav, kui komissari. Samuti tehti see 
teatavaks ka vabriku tookordsele direktorile Voldemar Paalile, 
kes juhtis vabrikut kohapeal.

Vabriku sisseseade, veejõu lüüsid, toodang ja toormaterjal 
kuulus „Aktsiaselts  Räpina Paberivabrikule”, mille aktsionärideks 
olid proviisor Julius Lill (A/S-i esimees), advokaadid Joh. Sepp, K. 
Grau ja F. Karlson Tartust. Julius Lill oli tegev paljudes seltsides, 
asutustes ja alates 1928. aastast Rootsi aukonsul Eestis. Ta oli 
ainuke aktsionär, kes oli vabriku tegevuseks paigutanud sularaha.

Minu ülesandeks oli vaid endise „A/S Räpina Paberivabriku” 
omandid natsionaliseerida. Momendist, mil ma asusin vabriku 
komissariks, sai vabriku ametlikuks nimeks „Natsionaliseeritud 
Räpina Paberivabrik”. Vabriku senine direktor Voldemar Paal jäi 
vabriku tehniliseks juhatajaks. Komissar pidi küll vabrikut juhtima, 
kuid eelkõige valvas olema kõiges, et endised vabriku tegelased 
teeks kõik vabriku tegevuse heaks kulgemiseks.

Ülevaatlikkuse ja operatiivsuse huvides toodi raamatupidamine 
üle Tartust Räpinasse. Algas vabriku inventuuri tegemine, millest 
tingimata pidi osa võtma vabriku komissar. Kuu ajaga oli bilanss 
tehtud. Meid kutsuti koos vabriku raamatupidajaga Tallinnasse, 
insener Toonekure juurde. Seltsimees Toonekurg võttis arvutus-
lükati ja arvutas kõik meie suure hoole ja täpsusega valminud 
bilansi arvud 1/10-le. See kümnendik bilanss soovitati ümber 
trükkida ja esitada aktsiaseltsile, kes võivad nädala jooksul vastu-
vaidluse esitada. Kutsusin aktsiaseltsi liikmed Tartus alla kirjutama 
ümbertrükitud bilansile ja tegin teatavaks vastuvaidluse esitise 
võimaluse. Sellega oleks olnud minu ülesanne komissarina täide-
tud. Kergetööstuse rahvakomissariaadis minu vabriku direktoriks 
jäämise kohta esitati küsimus, millele vastasin eitavalt, sest ma 
ei tahtnud hakata tehnilist haridust omandama. Otsustasin jääda 
muusikameheks. Vabriku andsin üle esimesele nõukogudeaeg-
sele direktorile Kruusele 1940. aasta 5. novembril. Seega minu 
„Natsionaliseeritud Räpina Paberivabriku” komissariks olemise 
aeg algas 1940. aasta juulikuu viimasel nädalal ja lõppes sama 
aasta novembrikuu algul.

Töölisi vabriku natsionaliseerimise algul oli umbes 25. Kom-
munistliku partei liikmeid ei olnud, kuid kommunistliku ideoloogi-
lise hoiakuga oli kolm töölist. 

Vabrik valmistas katusepappi ja kuivatuspaberit. Toormaterja-
liks olid kaltsud ja Kehra oksamass. Hall papp müüdi katusepapi 
tõrvajatele ja väikeettevõtjatele Tallinnas ning Tartus. Räpina 
Paberivabriku pappi peeti tõrvajate poolt paremaks kui Türi 
Paberivabriku oma, sest see oli poorsem ja tõrv imbus sellesse 
väga hästi.

Toivo Lees,
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

Vee-ettevõtete Liit tuletab 
meelde põhitõdesid

Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-
ettevõtete Liit (EVEL) juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: 
wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis 
sinna kuulub!

Ühiskanalisatsiooni kasutatakse liialt sageli prügikastina. 
Olmejäätmete kogus, mis jõuab reoveepuhastisse, on 
murettekitavalt suur. Ummistused torustikes ja tõrked pumpade 
töös on muutunud sagedaseks. Selliste probleemide lahendamine 
on vee-ettevõtete jaoks oluline raha- ja ajakulu, mis kajastub 
veeteenuse hinnas. Ei ole harvad ka olukorrad, kus ühe inimese 
hoolimatu käitumine põhjustab teise inimese korterisisustuse 
hävinemise. Sellistele probleemidele on olemas väga lihtne 
lahendus: ärge kasutage wc-potti prügikastina!

„Arvame, et meie tualeti kasutamise kultuur on, võrreldes 
paljude teiste riikidega, kaugele arenenud, kuid tegelikult see 
nii ei ole. On uskumatu, kui loomingulised võivad inimesed olla 
jäätmetest vabanemisel. Lisaks kogemata potti sattunud asja-
dele, nagu telefonid, ehted, võtmed, mänguasjad jms, peetakse 
sageli normaalseks vabaneda sel teel ka hügieenitoodetest, 
toidujäätmetest, suitsukonidest, põrandapesulappidest, aga ka 
riietest ja meditsiinivahenditest, nagu maskid, süstlad ja ravimite 
pakendid. Potist ei tohi veega alla lasta ka WC-poti külge kinnita-
tavaid plastikust värskendajaid, sest enamasti on tegu vees mitte 
lahustuvate toodetega. Nimekiri on väga pikk,“ selgitab olukorda 
Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht Pille Aarma.

Pille Aarma sõnul küsitakse sageli, miks ei või toidujäätmeid 
WC-potti visata, tegemist on ju biolaguneva materjaliga? Vastus 
on lihtne: toidujäätmed sisaldavad sageli õli ja rasva, mis ladestub 
torustiku seinale. Sinna jäävad omakorda kinni muud ained ja 
tahked osakesed ning tulemuseks on suur, enamuses rasvast 
koosnev klomp, mis takistab reovee liikumist puhastisse. Toidu-
jäätmed, nagu näiteks kohvipuru, kartulikoored, marjad jms, ei 
lahustu ja võivad samuti tekitada suuri ummistusi.

Kõige odavam ja keskkonnasäästlikum on alati probleemi 
ennetamine – käitu vastutustundlikult ja pea meeles: WC-pott 
pole prügikast!

Pille Aarma,
EVEL tegevdirektor

Vaktsineerimise info saamiseks  
tuleb oma eesti.ee postkasti suunata

„Praegune lahendus ei ole lõplik. Koostöös Haigekassaga 
otsime lahendusi, kuidas selline oluline info võimalikult paljudele 
inimestele kättesaadavaks teha. Ühe võimalusena kaalume ka 
lahendust, mis kuvaks infot vaktsineerimise kohta riigiportaalis ka 
siis, kui inimene ei ole suunamist teinud. Ehk kui inimene siseneb 
kunagi hiljem riigiportaali, siis ta näeb sinna varem laekunud infot,“ 
ütles RIA peadirektori asetäitja Margus Arm. 

Kokku on @eesti.ee postkasti ära suunanud 413 000 inimest. 
Statistikaameti andmetele elab 60-aastaseid ja vanemaid inimesi 
Eestis ligikaudu 338 000, neist umbes viiendik ehk 74 000 on @
eesti.ee e-posti edasi suunanud.

Inimesed, kes seda teavitust kätte ei saanud, saavad perearsti 
juures või siis järgmisel korral kui postkast suunatud ja kutseid 
saadetakse, vaktsineerima.

Seiko Kuik,
RIA pressiesindaja

Kui veebruari algusest märtsi esimese nädalani said pere-
arstid tellida vaktsiini viienädalase tsükli kaupa, kus igal nädalal 
võimaldati vaktsiini järgmistes maakondades tegutsevatele pere-
arstidele, siis märtsi teisest nädalast on seoses vaktsiinikoguste 
kasvuga võimalik jaotada perearstidele vaktsiini kolmenädalases 
ajagraafikus. Aprilli alguseks peaks olema jõudnud vanemaea-
listele sobivate vaktsiinide teine kogus kõigi Eesti perearstideni. 

Perearstide juures jätkub riskirühma inimeste vaktsineerimine. 
Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni senisel soovitusel 
kasutakse üle 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks Pfizer/
BioNTech ja Moderna vaktsiine ning alla 70-aastaste inimeste 
vaktsineerimiseks AstraZeneca COVID-19 vaktsiini. Üle 70-aas-
taste vaktsineerimiseks võimaldatakse märtsi jooksul Pfizer/
BioNTech ja Moderna vaktsiine esimese süsti tegemiseks 30 
doosi nimistu kohta. 

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhajata Külli 
Friedemanni sõnul on kahjuks Eestisse jõudvad vanemaealistele 
sobivate vaktsiinide kogused endiselt piiratud. „Selleks, et saa-
vutada võimalikult kiiresti võimalikult laia üle-eestilist riskirühma 
inimeste vaktsineerimisega hõlmatust tuleb meil jaotada vaktsiini 
endiselt maakondade kaupa,“ selgitas Friedemann. 

Kolmenädalase maatriksjaotuse põhjal saavad sel nädalal 
vaktsineerida osa Harjumaast, Jõgevamaa, Järvamaa, Pärnu-
maa, Raplamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Hiiumaa, Saaremaa, 
Läänemaa perearstid. Järgmisel ehk 15. märtsiga algaval nädalal 
saavad vanemaealistele sobivaid vaktsiine osa Harjumaast, Ida-
Virumaa, Lääne-Virumaa ning märtsi eelviimasel, 22. märtsiga 
nädalal taas osa Harjumaast, Põlvamaa, Tartumaa ja Võrumaa 
perearstid. 

Koos juba saabunud vaktsiinikogustega on märtsi jooksul 
oodata Eestisse kokku ligi 90 000 doosi Pfizer/BioNTech ja 
Moderna vaktsiine. Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomis-
joni soovitusel tuleb Pfizer/BioNTech vaktsiini esimese doosiga 
vaktsineeritutele tagada teine doos kolm nädalat pärast esimest 

Perearstidele vaktsiinikoguste  
jaotamise tsükkel lüheneb

ja Moderna vaktsiini puhul 28 päeva pärast esimest doosi või 
selle päeva lähedal esimesel võimalusel.

Friedemann märkis, et lisaks saavad Ida-Virumaa ja Lääne-
Virumaa perearstid sel nädalal ka sada doosi AstraZeneca vakt-
siini nooremate kui 70-aastaste teatud haiguste tõttu riskirühma 
kuuluvate inimeste vaktsineerimiseks.

„Teame, et osad vanemad inimesed on mures, miks saavad 
nooremad inimesed teinekord vaktsiini enne neid. Põhjus on 
selles, et eksperdid on soovitanud kasutada AstraZeneca vaktsiini 
esialgu alla 70-aastastele, kuid teisi vaktsiine ei ole piisavalt. 
Saame vaid kinnitada, et teeme riiki tulnud vaktsiini jagamisel en-
dast parima ja keegi vaktsiinist ilma ei jää,“ kinnitas Friedemann.         

Haigused ja seisundid, mille tõttu loetakse inimene COVID-19 
haiguse raske kulu suhtes väga kõrges või kõrges riskis olevaks 
ja seetõttu riskirühma kuuluvaks on määratletud riiklikus immu-
noprofülaktika ekspertkomisjonis ja loetletud Eesti COVID-19 
vaktsineerimise plaanis. Üle 70-aastased inimesed loetakse 
riskirühma kuuluvaks kõrge ea tõttu. Haigekassa edastas igale 
perearstile nimekirja tema nimistu riskirühmast. Alla 70-aastaste 
riskirühma inimeste nimekirja aluseks olid viimastel aastatel esita-
tud raviarvetel põhidiagnoosina märgitud diagnoosid ja kasutatud 
retseptiravimid. Eesmärk on katta riskirühm laialt, et jõuda või-
malikult paljude COVID-19 haigusest enim ohustatud inimesteni.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, 
kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib 
COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada 
COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada 
koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada 
ühiskonnaelu normaalset toimimist. 

Lisainfot vaktsiinide kohta saab endiselt veebilehelt vaktsi-
neeri.ee, perearsti nõuandeliinilt 1220 ja koroonaviiruse leviku 
kohta aadressilt kriis.ee.

Eesti Haigekassa

Räpina salongiorkester, ees tšelloga Elmar Noorhani. 
Foto: Eik Toivi

TEADE ERIKÕNE JA MÄLESTUSÕHTU KOHTA 

Räpina Jehoova tunnistajate koguduses toimub 
pühapäeval, 21.03. kell 11.00 piibliteemaline 
erikõne teemal „Pärl, mis võib muuta su elu”. 

Laupäeval, 27.03 kell 18.30 olete oodatud 
mälestama Jeesus Kristuse surma. Koosolekud 

toimuvad videokonverentsina. 

Info telefonil: 56457400, info veebis:  
JW.ORG /meist-mälestusõhtu.
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Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

Zinaida Egorkina     
25.01.2021

Ants Krigulson         
31.01.2021

Sulev Kirotarb         
03.02.2021

Jaago Kübard         
05.02.2021

Hilda Peterson        
06.02.2021

Martin Poobus        
01.03.2021

T, 13.IV 14 Räpina valla üldplaneeringu ja 
  KSH aruande avaliku väljapaneku tulemusi 
  tutvustav avalik arutelu
  Info tel 799 9510 
   Mehikoorma teenuskeskuses
T, 13.IV 17 Räpina valla üldplaneeringu ja 
  KSH aruande avaliku väljapaneku tulemusi  
  tutvustav avalik arutelu Info tel 799 9510  
   Veriora teenuskeskuses
T, 15.IV   17.30 Räpina valla üldplaneeringu ja 
  KSH aruande avaliku väljapaneku tulemusi  
  tutvustav avalik arutelu Info tel 799 9510
   Räpina Aianduskooli saalis
E, 19.IV   12–15 Välimängud lastele
  Tasuta, info tel 5687 7335
   Linte raamatukogu õuealal, 
   kehva ilma korral saalis
K, 21.IV   16–18 Laste väikese raamatu töötuba
  Tasuta, info tel 795 1418
   Linte raamatukogus
R, 23.IV   12–13 Eesti Piimandusmuuseumi võitegemise töötuba
  Tasuta, info tel 5687 7335
   Linte raamatukogu õuealal, 
   kehva ilma korral saalis
R, 23.IV   13–15 Puidutöö töötuba
  Tasuta, info tel 5687 7335 
   endise Linte kaupluse õuealal, 
   kehva ilma korral  raamatukogus
R, 23.IV   15–17 Toiduvalmistamise töötuba
  Tasuta, info tel 5687 7335 
   endise Linte kaupluse õuealal, 
   kehva ilma korral  raamatukogus
R, 23.IV 17 Koristustalgud
  Info tel 5812 8219
   Leevi külaplatsil ja laululava ümbruses
L, 24.IV   11–14 Puude istutamine
  Info tel 510 7836
   Aravu rahvamaja juures
P, 25.IV 9 Jürikuu laat 
   Räpina tuletõrjeväljakul

Sündmuste toimumine sõltub 
tervishoiualasest olukorrast!  

 Kõige ajakohasema info leiab:  
www.kultuur.rapina.ee.

KULTUURIKALENDER APRILL

ÕNNITLEME VANEMAID!

Jonne-Grit Assor          
02.02.2021

Emili Piirisild                 
03.02.2021

Kaur Kirss                    
03.02.2021

Raimond Helios Kroon 
04.02.2021

Sofia Rjabinina             
10.02.2021

Andreas Nirk                 
20.02.2021

Õnn ei olnudki mägede taga,
kaugetel sinistel randadel.
Nüüd ta juba hällis Sul magab
ja varsti tallab Su kandadel.

Hoian Sind  
oma südame süles... 

...Nii ütleb laulusalm. Mul on palju tänusõnu südamel ja 
hingel, mille pean nüüd välja ütlema.

Soovin tänada oma perearsti doktor Kaupi ja pereõdesid, 
kes on mulle vastu tulnud ning minu kaebustele ja hädadele 
lahendusi leidnud. 

Soovin tänada ka Räpina Tervisekeskuse ja haigla tööta-
jaid, kes on aidanud mind toidu koju toomisel.

Tänan Arne Tilka ja tema meeskonda, kes on mind aeg-
ajalt sõidutanud Tartusse arstide vastuvõtule.

Tänan Räpina valla sotsiaaltöötajaid ning Südameapteegi 
ja Benu apteegi töötajaid.

Suured tänud kõigile lahketele ja sõbralikel inimestele, 
kes on mind toetanud ja abistanud.

Soovin kõigile, keda mul on au tunda ja kelleta oleks mul 
olnud raske hakkama saada, ilusat kevadet, tugevat tervist 
ning jõudu ja jaksu.

Olge te tänatud ja hoitud!

  Maie Vaino

Vabad kaugtöökohad Koiva majas
Räpinas, Jõe tänav 4 asuvas Koiva majas on individuaal-

setel kaugtöötegijatel või tööd tegevatel paaridel võimalus  
kasutada kaugtööruumi. Kaugtöö tegijatele on olemas kõik  
vajalik – reguleeritav laud (seega saab ka püsti tööd teha), 
kuvar, printer, kaamera, paberihunt. Oma sülearvuti saab 
ühildada edukalt suurema kuvari külge, kasutada lisaklavia-
tuuri ja -hiirt. 

Kaugtöökoht sobib eeskätt arvutiga töötegijatele, kes 
hindavad rahulikku loomingulist keskkonda ja kes soovivad 
oma tavapärasele töökeskkonnale vaheldust või kes viibivad 
tööülesannete täitmise tõttu oma põhitöökohast eemal. 

Koiva maja kaugtööruumi kasutamine on tasuline.
ÜKSINDA 10€/päev; 5 päeva – 40€; 1 kuu – 100€. 
KAHEKESI 16€/päev; 5 päeva – 60 €; 1 kuu – 160 €.
Samuti on Koiva majas vabanenud äripinnad, mis ootavad 

uusi üürnikke. Saadaval on ruum pindalaga 14,4 m2, ruum 
pindalaga 11,3 m2  ning ruum pindalaga 25,5 m2. Majas on 
olemas kiire internet.

Lisainfo:
Leo Kütt 
e-post: leo@ariabi.ee
telefon: 521 8202  

Kõigil meil koguneb mõtteid ühest või teisest tööst, mida 
peaks tegema, kuid mis aina lükkuvad edasi, kuna enda jõud ei 
hakka peale või aega napib. Vahel jäävad mõned tööd ja tegemi-
sed selle taha lausa aastateks. Malevalased on nagu tirtsuparv, 
kes võiks need lihtsad, kuid mahukad tööd ära teha.

SA Õpilasmalev on 18 aastat koostöös tööandjatega üle Eesti  
loonud noortele võimalusi malevasuvest osas saada, võimalusi 
omandada esimene töökogemus õigel ajal, mitte alles pärast kõrg- 
kooli lõpetamist. Õpilasmalev on liikumine, mis pakub noortele 
tuge ja arenemisvõimalust energiaga, millele Eestis alternatiivi 
hetkel väga palju ei ole. Nende aastate jooksul on SA Õpilasma-
leva liikmed olnud ka ise pidevas arengus, jooksnud võidu lihttöö 
aina suurema mehhaniseeritusega, võõrtööjõu valgumisega üle  
Eesti jms. Oleme proovinud kohaneda, panustanud oma rühma-
juhtide koolitamisse aina rohkem, loonud tugevat malevakogu-
konda ning püüdnud olla ka teistele eeskujuks. Kõike seda ikka 
ja ainult koos malevasõpradest tööandjatega, sest malev saab 
sündida vaid siis, kui tööandjad on valmis noortele võimaluse 
andma.

See võimlaus on nüüd jälle käes. Märtsikuu jooksul saavad 
tööandjad, eelkõige piirkondlikud turismiettevõtted, üle Eesti 
koonduda ja pakkuda kas tervele malevarühmale või ainult paarile 
töökale noorele tööd.  

Malevarühm on 10–30 liikmeline ning grupp koosneb 15–18 
aastastest noortest. Malevlastega käivad kaasas kaks koolitatud 
ja kogenud rühmajuhti. Rühmajuhid on SA Õpilasmaleva palgal 
ning abiks tööandjatele nende töiste eesmärkide saavutamisel läbi 
malevlaste töö. Panustame igal aastal rühmajuhtide koolitusse 
ning rühmajuhtide kogukonna tugevdamisse selleks, et meie 
rühmajuhid suudaksid olla tasemel nii malevlaste tööprotsessi 
toetamises kui ka kõiges muus.

Malevarühmasid oleme valmis välja saatma juuni teisest 
poolest augusti viimase veerandini. Ideaalis võiks tööampsud 
toimuda ajavahemikus 28.06–06.08.2021. Üks rühm töötab 2–3 
nädalat vastavalt kokkulepetele tööandjatega. Malevlaste tööpäe-
vad kestavad kuus tundi ning enamasti esmaspäevast reedeni. 
Rühma noorte bruto töötasu on 3,48 eurot tunnis.

Malevlaste töölepingud sõlmitakse läbi SA Õpilasmaleva. Sel 
 juhul arveldame tööandjatega arve alusel (töötasud+KM+teenus-
tasu – 4 eurot iga noore kohta). Tööandjad saavad ka ise siht-
asutuse poolt komplekteeritud rühmatäie noori töölepingusse 
vormistada ning palgamaksed ise vormistada. Sel juhul käibe-
maksu ja teenustasu ei lisandu.

Tööampsud maakonna turismiettevõtete juures
Tööandjatel on ka võimalus rühmale majutust ja toitlustust 

pakkuda. Meie eelarves on inimese majutuse hind 7 eurot päe-
vas ja toitlustuse hind (3 toidukorda päevas) 11 eurot päevas. 
Hinnad sisaldavad käibemaksu. Majutustingimused võivad olla 
lihtsad: 2–3 ruumi – oluline on privaatsus, pesemisvõimalus ja 
tualettruumide olemasolu. Madratsid ja voodipesud organiseerime 
vajadusel ise.

Kui teil on lihtsaid ja mahukaid töid, mis on oma järge ooda-
nud pikka aega või mis kuhjuvad hooajaliselt suvel või kui te 
näete malevas hoopis mõne varasema unistuse või uue idee 
realiseerimise võimalust, mis seni on positiivsete noote töökäte 
puudumise taha jäänud, siis võtke ühendust. Arutame ja ehk 
leiame koos lahendused.

PAKUME
•		 10-liikmelised malevarühmad;
•		 kestvusega 2–3 nädalat ;
•		 15–18 aastased noored;
•		 juhendavad meie koolitatud ja rikkalike kogemustega rüh-

majuhid;
•		 6h tööpäevad;
•		 10 malevlase päevatöö kogukulu tööandjale ca 345 eur;
•		 paneme ühiselt rühma mööda maakonda liikuma, et kõik 

huvilised turismiettevõtjad saaks rühma töökäsi kasutada 
1–2 päeva;

•		 arveldame töötasud arve alusel;
•		 turismiettevõtjatel on võimalus pakkuda malevarühmale ka 

majutus- (sobivad ka vabad privaatsed põrandapinnad) ja 
toitlustusteenust (3 x päevas). 
KASUD TÖÖADNJALE

•		 malevlased levitavad head sõna, nende pered võivad olla 
tulevikus Teie kliendid;

•		 võimalus ennast oma klientidele näidata kui sotsiaalset 
ettevõtet;

•		 saab tehtud mõni oma järge oodanud mahukas töö;
•		 võtta ette mõni uus, töökäsi nõudev, projekt. Värskendada 

oma ettevõtte ilmet;
•		 korraldada maleva töökäte abiga piirkonnas mõni suurem 

sündmus.

Lisainfo:
Marko Aleksejev, kliendihaldur SA Õpilasmalev
e-post: marko@malev.ee, telefon: 52 16 105
http://www.malev.ee/

Ostan ahiküttega korteri Räpinas.

Tel 5660 7911

Ostan traktori,  
võib pakkuda ka remonti vajavat traktorit.

Tel 526 2744


