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14. jaanuar oli taliharjapäev
Põlvamaal jagati kultuuri-, spordi- ja terviseedendamise
preemiaid ka Kanepi valda

Aasta tegija spordis Martin Luts,
Kanepi Streetball korraldaja.
Põlvamaa kultuuripärliks kuulutati
10. jaanuaril maakonna kultuuri- ja
spordirahva ühisel kokkusaamisel
Räpina valla kultuurijuht Marge
Trumsi. Tunnustuse pälvis 30
aastat Ruusa kandi ja Räpina
valla kultuurielu juhtinud Marge
Trumsi kogu Põlvamaa kultuurielu
rikastamise eest. Samuti oli ta
kogukondade ühiskingi „EV100

igas külas“ koordinaator.
Elutööpreemia kultuuris pälvis
Ene Mähar ning spordis Enno Toss.
Aasta
tegija
kultuuris
on
Triinu Laan Moostes toimunud
Eesti Filharmoonia kammerkoori
muusikalise lavastuse „Suidsusannasümfoonia“ paigapealse projektijuhtimise ja „Suidsusannapääva“
projekti eestvedamise eest.
Põlvamaa aasta tegija spordis on
Martin Luts kogukonna aktiivse
käimalükkamise, oskusliku vabatahtlike meeskonna kaasamise
ja panuse eest korvpallimängu
populariseerimisel nii Kanepis kui
laiemalt Põlva maakonnas.
Aasta tegu kultuuris on laulupeotule
teekond
Põlvamaal,
mida vedasid eest Asse Jaanimets,
Kati Taal, Leevi Lillemäe ja Ivari
Saare. Aasta teo spordis saatis
korda spordiklubi Traps, kes

Aasta naisseenior orienteeruja Saima Värton. Foto Arvo Meeks

korraldas esmakordselt Põlvas Eesti
karikavõistlused batuudihüpetes ja
topelt trampetihüpetes ning esines
edukalt rahvusvahelisel võistlusel
FINCUP 2019. Tunnustuse võttis
vastu klubi eestvedaja Karin Joala.
Aasta meessportlane on käsipallur
Henri
Sillaste,
naissportlane
orienteeruja Annika Rihma, aasta
meesseenior orienteeruja Tõnu
Nurm, naisseenior orienteeruja
Saima Värton, aasta noormees
spordis käsipallur Alfred Timmo,
aasta spordineiu Johanna Laanoja,
aasta treener Kalmer Musting,
aasta võistkond Põlva Serviti
käsipallivõistkond (23. aastat
järjest), aasta väike võistkond OK
Kobras segateatejooksu võistkond
koosseisus Liis Johanson, Raido
Mitt, Martin Simpson ja Annika
Rihma.
Kõige sportlikum on perekond

Johanson, kelle meelisharrastus
on
tõukerattasport.
Põlvamaa
spordi sõber on Maratonsport OÜ
(juhataja Hillar Zahkna).
Põlvamaa terviseedendaja on
orienteerumisklubi Põlva Kobras,
aasta tervisesõbralikum organisatsioon Mooste mõisakool.
Aasta tervisetegusid oli kaks – Põlva
kooli esimesed olümpiamängud
ning Lootospargi staadioni renoveerimine.
Maakonna spordiliidu eriauhinna
pälvis Heino Saal.
Kultuurikapitali aasta suursündmusel
musitseeris
puhkpilliorkester Karmid Torud Peeter
Änilase juhatamisel, laulis Kristi
Raias. Serviti mängijate abil tekitas
vooluringi teadusteater Kvark.
Allikas: Lõuna-Eesti Postimees

Spordiklubi Traps eestvedaja Karin Joala - aasta tegu spordis. Foto Arvo Meeks

Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootab 24. jaanuariks 2020 taotlusi
maakonna teenetemärkidele ja Põlvamaa aukirjale
Põlvamaa vapimärgi kui maakonna
kõrgeima autasuga tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees
isikuid, kes on silmapaistva töö ja
tegevusega oluliselt kaasa aidanud
maakonna arengule. Põlvamaa
vapimärgiga
kaasneb
rahaline
preemia Põlvamaa Omavalitsuste
Liidult.
2019. aastal pälvis vapimärgi Ester
Liblik.
Põlvamaa teenetemärgiga autasustatakse isikuid, kes on oma töö ja
tegevusega aidanud kaasa maakonna
arengule ja on paistnud silma
maakonna jaoks olulise saavutusega.
2019. aastal pälvisid teenetemärgi
Margit Rikka, Gunnar Paalmann,
Erki Oidermaa.
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.
2019. aastal pälvisid aukirja Esti
Taal, Milvi Hirvlaane, Kaido-

Meinhard Kukli, Martin Ruus ja
Meelis Maidla.
Kandidaate võivad esitada kõik
isikud, asutused ja kollektiivid
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
e-postile polvamaa@polvamaa.ee
või postiaadressil Kesk 20, 63308
Põlva.
Kandidaadi
esitamisel
tuleb
ära märkida taotluse esitaja ja
kontaktandmed, kandidaadi nimi,
sünniaeg, elu- ja töökoht, kodakondsus, varem antud autasud
ja teenete kirjeldus. Vastavad
taotlusvormid leiab: www.polvamaa.
ee/et/tunnustamine.
Teenetemärgid
ja
aukirjad
antakse üle Eesti Vabariigi 102.
aastapäeva auks peetaval pidulikul
maakondlikul
vastuvõtul,
mis
toimub 22. veebruaril Räpina Aianduskooli saalis.
Lisateave:
Eve Neemsalu
Tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

VALLAVANEMA VEERG

2019. aasta on lennanud linnutiivul,
olles
täis
üllatusi,
muutusi ja rikkalikult suuri
sündmusi. Esimesena meenuvad
kultuurisündmused:
lauluja
tantsupeod, meie endi Kanepi
Festival,
spordivõistlused
jne.
Investeeringuidki sai tehtud hulgaliselt. Pikalt veninud Kanepi
jäätmejaam on valmis saanud ja
värava avanud kõigile Kanepi valla
kodanikele. Teised jäätmejaamad
jätkavad samuti oma tegevust, uuel
aastal aga kaasaegsemal moel. Kõik
Kanepi valla kodanikud saavad
enesele taotleda väravat avavat
kaarti või telefoniga ligipääsu.
Kaasaegne lahendus tagab Kanepi
valla kodanikule tasuta jäätmejaama
teenuse.
Suurematest tegudest meenuvad
veel Krootuse hooldekodu renoveerimine, Saverna hooldekodu
elektrisüsteemi
renoveerimine,
Kanepi jõusaali rajamine jne.
Vahest aga ei olegi vaja palju raha
või väga suuri tegusid, et natuke
rõõmu valmistada. Jõuluõhtul kauni
valgusrüü selga saanud Kanepi kirik
rõõmustas loodetavasti paljusid
meist. Kokkuvõtlikult julgen väita,
et 2019. aasta oli tegus, põnev ja
üllatusrohke.
Huvitava numbriga 2020. aasta
tõotab tulla võrdväärselt huvitav.
Uus aasta tähendab uusi plaane,
uusi tegemisi ja mõtteid. Uus
aasta toob kaasa ka mitmeid
suuri
investeeringuid,
millest
suurimad on alguse saanud eelmisel
aastal.
Kanepi
gümnaasiumi
renoveerimisprojekti koostamisega
on alustatud. Valgjärve vabaajamaja
ehitamise osas on alustatud
projekteerijaga läbirääkimisi. Ehitustega alustatakse kevad-suvisel
perioodil.
Sündmusigi on tulemas taas
rikkalikult. Alustatud on juba
Kanepi festivali korraldamisega.
Festival tuleb uuesti ja veelgi
suurema, parema ning põnevamana.
Kindlasti saab toimuma mitmeid
spordisündmusi. Seega jälgigem
reklaame ja olgem aktiivsed.
Mõnusat 2020. aastat kõigile!
Piret Rammul
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung toimus 19. detsembril 2019
Toimekat ja edukat alanud aastat kõigile, head
lehelugejad!
Aasta viimane volikogu istung toimus
19. detsembril Kanepi vallamajas. Istungi
päevakorras oli seitseteist päevakorrapunkti.
Esimese päevakorrapunktina andis vallas
toimuvast
ülevaate
piirkonnapolitseinik
Veronika Kadastik, kelle sõnul on meie
piirkonnas toime pandud süütegude arv
püsinud viimastel aastatel stabiilsena. Enim
on toime pandud liiklusalaseid süütegusid aga
esineb ka lähisuhte vägivalda ja varavastaseid
süütegusid. Koolide osas on probleemiks
peamiselt koolikiusamine, e-sigarettide ja
mokatubaka tarvitamine. Politsei seisukohalt
on olukord meie vallas pigem hea ning omalt
poolt püüab politsei panustada enam kohaliku
elanikkonnaga parema koostöö saavutamisse
ja seeläbi ennetustegevuse teostamisse.
Volikogu otsustas jätkata 2017. aastal alustatud
lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate töötasu
ühtlustamisega. Kinnitasime lasteaiaõpetajate
ja õpetajat abistavate töötajate palga alammäära
2020. aastaks. Magistrikraadiga lasteaiaõpetaja

palga alammääraks on järgmisel aastal 1315
eurot, lasteaiaõpetaja palga alammääraks
1184 eurot. Töötasude ühtlustamisel kasutab
vald riigieelarvest eraldatavat sihtotstarbelist
toetust.
Esimesel lugemisel oli valla 2020. aasta eelarve.
2020. aasta eeldatav eelarve maht on 8 589 864
eurot. Põhitegevuse tuludeks on planeeritud
7 334 864 eurot ja põhitegevuse kuludeks
on planeeritud 6 957 951 eurot. Eelarve
koostamisel on aluseks võetud Kanepi valla
arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia
2020-2024.
Investeerimistegevuseks
on
eelarves planeeritud
1 384 593 eurot. Valla 2020. aasta eelarve
kavandiga saab tutvuda valla kodulehel.
Valla
rahvaraamatukogude
ettepanekul
kinnitas volikogu raamatukogude põhimäärused ja raamatukogude kasutamise
eeskirja. On hea meel näha, et meie valla
kaheksa raamatukogu tegutsevad kõik edukalt
ning lugejaid meie vallas jätkub.
Järgmiseks kinnitas volikogu puuetega
inimeste eluaseme füüsilise kohandamiseks

toetuse andmise korra. Puuetega inimeste
eluruumide kohandamise abistamine on
kohaliku omavalitsuse üksusele seadusest
tulenev kohustus, mille täitmiseks on
vallal võimalik taotleda toetust Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahenditest. Eluruumi
kohandamise eesmärk on tagada puudega
isiku, kellel on puudest tingituna raskusi
eluruumis liikumise, endaga toimetuleku
või suhtlemisega, võimalikult iseseisev
või võimalikult vähest kõrvalabi vajav
turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse
sisenemisel ja sealt väljumisel. Puuetega
inimeste eluaseme füüsilise kohandamiseks
toetuse andmise korra täitmist korraldab
vallavalitsus.
Volikogu liikmed üksmeeles otsustasid
pöörduda majandus- ja taristuministri Taavi
Aasa poole ettepanekuga leida võimalus
riigitee nr 18167 Kanepi-Ihamaru, lõigul km
7,0 kuni 11,8 tolmuvaba katte ehitamiseks.
Kanepi-Ihamaru tee on oluline ühenduslüli
ühinenud Kanepi ja Kõlleste valla vahel. Nii
Kanepi kui Kõlleste vallavalitsused pöördusid
juba ühinemiseelselt Maanteeameti poole

sama palvega, seda on korratud hiljemgi, kuid
seni kahjuks tulutult.
Lõppenud aastale tagasi vaadates on olnud
nii head kui ka näpuotsaga halba. Hea meel
on, et vallavalitsus ja volikogu käivad ühte
jalga ning vallarahva huvides seatud eesmärke
silmas pidades. Halva aga suutsime lahendada
ja jätta lõppenud aastasse, loodetavasti sellest
midagi õppides. Soovin meile kõigile jätkuvat
tegutsemistahet ja koostöövalmidust!
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis
ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung
toimub 30.01.2020 algusega kell 16.00 Kivi talus.

Talihoole Kanepi vallas 2019-2020
NR

Piirkonna kirjeldus

Hoolde teostaja

Kontaktisik

Telefon

1

Vissi ja Maaritsa külad, osaliselt
Krüüdneri ja Sulaoja külad

Renaldo Mark FIE

Renaldo Mark

5 260 859

2

Prangli ja Veski külad, osaliselt Piigaste
ja Palutaja külad

Asumäe talu OÜ

Andres Määrits

53308585

Aav Teenused OÜ

Arne Valdas

3 Voorepalu, Tõdu ja Häätaru külad

5142951

4

Puugi küla, osaliselt Pikareinu ja Kooli
külad

Von Haus OÜ

Reijo Hausenberg

5 207 780

5

Valgjärve küla, osaliselt Aiaste,
Pikareinu, Sulaoja ja Krüüdneri külad

Renaldo Mark FIE

Renaldo Mark

5 260 859

6

Saverna, Abissaare, Tiido külad, osaliselt
Tuulemäe ja Palutaja külad

Eino Hani Tammiku talu FIE

Margus Hani

56 150 256

Valev Krebes

56200385

Urmas Unt

5 270 639

Krootuse, Ihamaru, Karaski külad,
AS Krootuse Agro
osaliselt Piigaste ja Tuulemäe külad
Hauka, Pikajärve külad, osaliselt Kooli ja
Urmas Unt FIE
8
Aiaste küla

7

Sirvaste küla, osaliselt Mügra, Karste ja
Kaagvere küla
Jõksi ja Heisri külad, osaliselt Mügra
10
küla
Kanepi alevik, Piigandi ja Kaagna külad,
11
osaliselt Hurmi ja Erastvere külad
Kooraste ja Rebaste külad, osaliselt
12
Jõgehara, Karste ja Kaagvere külad
9

13 Jõgehara, Koigera ja Hino külad

Eino Hani Tammiku talu FIE

Margus Hani

56 150 256

Saaretu OÜ

Kalmer Lina

5 140 335

Kalev Varul Tigase Talu

Vaido Varul

5 047 565

Eino Hani Tammiku talu FIE

Margus Hani

56 150 256

Saaretu OÜ

Kalmer Lina

5 140 335

Saaretu OÜ

Kalmer Lina

5 140 335

14

Soodoma, Peetrimõisa, Närapää, Magari
külad, osaliselt Erastvere küla

15

Põlgaste, Sõreste, Lauri ja Varbuse külad,
Kaska Luiga OÜ
osaliselt Hurmi küla

Marek Kruusla

53 429 099

Kanepi valla talihoolde piirkondade skeem.

AS Võru Vesi aktsionärid allkirjastasid uue lepingu
AS Võru Vesi neli aktsionäri Võru linn, Antsla
vald, Kanepi vald ja Võru vald allkirjastasid
17.12.2019 uue aktsionäride lepingu.
Käesoleva ajani oli jõus 2004. aastal
sõlmitud Võru linna, Antsla valla ja AS
Võru Vesi vaheline aktsionäride leping,
mis reguleeris aktsionäride omavahelisi
suhteid,
Ühtekuuluvusfondi
projektide
elluviimisega seotud küsimusi ning käsitles
ettevõtte põhikirjalisi ettepanekuid, vajaliku
infrastruktuuri võõrandamist aktsiaseltsile ja
teenuste osutamise tingimusi.
Tänaseks on senini kehtinud lepingus paljud
punktid ellu viidud ning on tekkinud vajadus
lepingut uuendada.
Uus leping reguleerib detailsemalt aktsionäride
vahelisi suhteid, mida pole reguleeritud
seaduste, aktsiaseltsi põhikirja või muude
õigusaktide ja dokumentidega.
Leping sätestab erinevate omavalitsuste
territooriumil opereeritava taristu tulude ja
kulude eraldi arvestust, investeerimisprojektide

omafinantseerimist ja teenuste hindade ühtlustamise küsimusi.
Samuti on aktsionärid kokku leppinud, et
aktsionäridele ei maksta dividende kuni 2038.
aasta lõpuni – teenitud kasum investeeritakse
tagasi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
taristusse.
Aktsionärid on kokku leppinud, et aktsiaseltsi
eesmärgiks investeeringute tegemisel on
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kavas kirjeldatud investeeringute elluviimine
vastavalt aktsiaseltsi võimekusele. Võimalusel
taotletakse
investeeringute
tegemiseks
projektide rahastamist erinevatest üksustes
või fondidest.
Aktsiaselts
investeerib
reeglina
iga
tegevuspiirkonna
tegevuskasumi
tagasi
sellesse piirkonda, et tagada piirkonna areng
vastavalt piirkonna majandustulemustele.
AS Võru Vesi opereerib viies omavalitsuses
Võru ja Põlva maakonnas kokku 51 piirkonnas.

AS Võru Vesi aktsionäride lepingu allkirjastamine. Foto AS Võru Vesi

Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Uus kord Kanepi valla jäätmejaamades
Kanepi valla jäätmejaamades hakkab alates
01.02.2020 kehtima uus kord.
Kõik jäätmejaamad saavad olema avatud
kõigile Kanepi valla kodanikele.
Sissepääsu tagamiseks on vajalik sõlmida
leping jäätmejaama kaardi või lühinumbri
kasutamiseks.
Täpsema info saamiseks ja
sõlmimiseks palume pöörduda:

lepingu

Kanepi Jäätmejaamas (Kooli tn 21)
E-R 9:00-12:00
Saverna Jäätmejaamas
E 13-16
Krootuse Rahavamajas
K 13-16
Põlgaste Jäätmejaamas
N 13-16
Muudel aegadel palume võtta ühendust:
Kanepi valla jäätmejaamade operaatoriga
tel. 5294793 Ly Kamja
Kanepi valla keskkonnaspetsialistiga
tel. 53014438 Urmas Kolina

Jäätmejaama avamisel. Foto Kanepi vald

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasiumi direktorina asub tööle Diana Leenurm

Sünnipoolest viljandlane, aga lapsepõlve
ja kooliaastad veetsin Võrus. Keskkoolis
käisin Parksepas, Räpina Aianduskoolis sain
keskkonnakaitse kutse ja loogilise jätkuna
jätkasin õpinguid Tartus Maaülikoolis.
Elu teeb oma keerdkäigud ja 18 aastat
elasin ning töötasin Hiiumaal. Esmalt 12
aastat Keskkonnaministeeriumi allasutuses
looduskaitse peaspetsialistina, liigikaitse,
keskkonnateabe
ja
keskkonnahariduse
spetsialistina. Sulle antakse seda, mida Sa elult
küsid.
Vastus minu lõppema kippuvale riigiametniku
karjäärile tuli kodukoha koolist, kus vajati
õpetajat valdkonnas, kus ma töötasin.
Tundsin, et mul on õpilastele anda edasi
oma teadmisi, oskusi ja kogemusi. Võimalus
siduda akadeemilisi teadmisi igapäevaste
oskuste ja vajadustega motiveeris mind
klassiruumis ja sellest väljapool katsetama

erinevaid metoodikaid, et innustada õpilasi
tundma ennast ühiskonna ja looduse osana.
Lõpetamata õpingud Tallinna Ülikoolis
päädisid haridusteaduste magistrikraadiga
Tartu Ülikoolis ja need näited andsid õpilastele
suuna, et elukestev õppe on väärtus omaette.
Õppides koos õpilastega, toetades nende
individuaalsust ja analüüsides enda arengut
ning püüdes kujuneda särasilmseks õpetajaks,
kes tuleb tööle hea meelega, kus õpilased
ootavad tema tunde huvi või entusiasmiga.
PARAKU…Tühi karikas ei paku teistele
midagi. Eelkõige tuleb hoolitseda enda
vajaduste eest. Õpilaskeskne, arengut toetav
õpetaja tekitab õpilases koolirõõmu, mistõttu
tuleb märgata ja väärtustada õpetajaametit.
Kuidas aga toetada õpetajat enda, õpilaste,
lapsevanemate ja ühiskonna ootuste, lootuste
ning nõudmiste ees, viis mind väljakutseni
kandideerida koolijuhi ametikohale. Toetatud
õpetaja toetab õpilast ja lumepall hakkab
veerema!
Emmaste Põhikoolis töötasin 6,5 aastat ja
andsin loodusaineid (bioloogiat, geograafiat,
loodusõpetust 5. - 7. kl), lisaks inimeseõpetust.
Vabatahtlikuna olen olnud aktiivne Kodukant
Hiiumaa juhatuses, Külaselts MUHV
juhatuses, Eesti Kodukaunistajate Ühenduse
keskjuhatuses, võidelnud TUUGENITEGA
ja kuulunud Hiiu Folgi meeskonda. Vabal
ajal laen oma akusid - magan, loen, ehitanremondin, tegelen toalilledega ja lastega.
Lõuna - Eestisse tõid mind tagasi juured,
lapsed ja isa. Mis siin salata, ka väljakutse,
et pakkuda koolirõõmu, kvaliteetset ja

Diana Leenurm kooli kogunemisel. Foto Kanepi Gümnaasium
konkurentsivõimelist haridust kohalikele õpilastelt,
lastevanematelt,
kogukonnalt
noortele. Olen seda meelt, et hea haridus annab ja õpetajatelt. Üksteisemõistmist, visadust
võimaluse, vabaduse ja oskuse teha valikuid. pingutada, rõõmu sõpradest, klassikaaslastest,
Koolipapa Mauruse moodi - ärge juba täna loodusest ja võimalusest õppida just siin
piirake oma arenguvõimalusi tulevikuks, koolis. Soovin, et alanud aastal kohtuksime
haridus on hea tuleviku alus. Elukestev õpe Teiega pigem parimatel hetkedel- kui tuled
on väärtus omaette ja sügisest loodan asuda minuga jagama oma rõõmu, aga ka siis kui
õppima Haridusinnovatsiooni- et olla veel näed võimalust, midagi muuta või millegi
parem väärtuspõhine, kaasav ja demokraatlik muutuse vajalikkust. Tahan olla Teie jaoks
koolijuht.
olemas momentidel, kui on küsimusi, kahtlusi,
Hiina filosoof Kong Fuzi (551 eKr- 479 eKr) kommentaare ja kõhklusi- pea meeleson öelnud, et õppimine ilma mõtlemiseta on koostöös võib peituda jõud ja suhtlemine on
kasutu. Mõtlemine ilma õppimiseta on lausa kõige alus.
ohtlik. Ootan alanud aastalt suurt koostööindu
Diana Leenurm

Esietendus Kanepi Gümnaasiumi jõulupeol

Hunt - Markus Meinhart Rego ja Punamütsike - Gerlin Zoludev. Foto Kanepi Gümnaasium
Millega küll esineda jõulupeol?“ See igipõline aktiivsemaks muutus elu kooli lavalaudadel.
küsimus kohtus ühel sügisesel õpilasesinduse Aga mitte ainult seal! Kus vähegi ruumi ja
koosolekul sama igipõlise teemaga – agaraid meeskonnaliikmeid jagus, seal toimus
„Muinasjutud!“ Edasi tuli aga midagi hoopis mingi lavastusega seotud tegevus: kas värviti
värskendavat! 12. klassi õpilane Kristiina või õmmeldi, joonistati või lõiguti, treeniti
Roht, ise Punamütsikesest vaid mõned aastad häält või harjutati intonatsiooni, lauldi või
vanem, võttis enda peale kogu stsenaristi tantsiti.
ja lavastaja raske töö ning segas muusika ja Ja siis, 20. detsembri õhtul olid nad kõik
tantsudega kokku terve suure seltskonna laval: kõlavahäälne ja julge PUNAMÜTSIKE
muinasjututegelasi. See tundus huvitav ja (Gerlin Zoludev), üllatusterohke HUNT
teistmoodi.
(Markus Meinhart Rego), leebeloomuline
Kui tekst oli enam-vähem valmis, algas EMA (Karol Patrael), uskumatult nooruslik
enneolematu peamurdmine. Kes on nendes VANAEMA (Maris Haavapu), haruldaselt
uudsetes rollides kõige sobivamad osatäitjad? rahuliku meelega LUMIVALGEKE (Ketli
Meeskonnatöö selle probleemi lahendamiseks Saks), kommentaare pilduv SIIL (Joonas
kulges emotsionaalselt, kuid efektiivselt Pokk), nahaalsevõitu JÄNES (Katarina
ja peagi olid osad jagatud. Ja nii see algas! Saare), ärivaistuga LAMMAS (Karolin Saare),
Esimene proov! Oi, kas ikka jõuab? Teine kiirkõnemeisterlik ja ettevõtlik ORAV (Mirtel
proov! Juba parem! Üha enam hakkasid Haljaku), abivalmid KOLM PÕRSAKEST
etendusele särtsu andma ka laulud ja tantsud. (Carlos – Mathias Vaher, Jaan Jalas, Karl Kevin
Tundus nagu päris muusikal juba!
Keldu), kõigist julgemad JAHIMEHED (Kevin
Mida lähemale jõudis jõulupidu, seda Virt, Henry Zoludev, Taigo Juunior Tuul, Greg

Kristiina Roht proovis. Foto Kristel Uiboupin
Mattias Murumets), detektiivikalduvustega
PÖIALPOISID (Romet Reest, Ardo Mägi,
Kermo Mehik, Rasmus Käär, Alvar Kepler,
Henriiko Järv, Robert Lina), armsalt
emotsionaalsed KITSETALLED (Rasmus
Juus, Karl Põder, Adham Rashad, Kaisa Asi,
Krete Rüütli, Liis Haavapu, Nelly Jürisoo). Ja
loomulikult kõik lustakad tantsulapsed 2. ja
3. klassist ning rõõmsad lauljad mudilas- ja
lastekoorist. Tähelepanelik jälgija nägi laval aga
aeg-ajalt ka tõsisemaid tegelasi (Joosep Pokk,
Allar Ehte), kellel oli pidevalt mingi kandam
vaja õigesse kohta toimetada, et näitlejatel oma
etteasted probleemideta kulgeks.
Kuid tegevus käis ka lavast kaugemal. Et iga
hääl ja sõna kostaks ja iga valguskiir õigesse
kohta satuks, selle eest kandsid hoolt heli- ja
valgusemeistrid Kristo Kõiv, Kermo Raiki
Väli ja Tauri Liivamägi.
Kogu jõulupeoks ettevalmistuse vältel olid
pidevalt abiks aktiivsed õpilasesinduse liikmed
Helena Rajatamm, Karmen Kokk, Kristella

Kängsepp, Kirke Pihlak.
Kõik eespool nimetatud õpilased ja tantsuning laulukollektiivide lapsed väärivad tänu ja
kiitust. See oli tubli töö! Kui kõlas lõpuaplaus,
tundsid heameelt õnnestunud etendusest ja
tänulikkust õpilaste vastu kõik need, kes olid
selle lavastusega seotud, kes olid selles erilises
meeskonnas: Andre Kaljumäe, Maarja Pukk,
Edith Oppar, Urmas Kivirand, Kadri Mõttus,
Angelika Alström, Karin Buhvestov, Kaidi
Valli-Mägi, Kadri Kalve ja allakirjutanu.
Eraldi nimetamist väärib muidugi veel
kord Kristiina Roht. Ta tegi selle jõuluõhtu
noore lavastaja esietenduseks, ühtlasi
armsalt kelmika jõulukingituse koolile ja
iseendale! Aitäh Sulle, Kristiina! Aitäh kõigile
esinejatele ja kogu ettevalmistamises osalenud
meeskonnale!
Tähte Tagel
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HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasiumi Erasmus+ SKILLS projektikohtumine Kanepis

Erasmus+ projekti „With the Skills of the
Future for a Successful Job and Life“ esimene
kohtumine leidis aset detsembris Kanepis, kus
viie riigi õpetajad (Sloveenia, Horvaatia, Türgi,
Itaalia ja Eesti) osalesid Tartu Ülikooli, Mainori
Kõrgkooli ja BCS Koolituse seminarides

teemal „21. sajandi oskused“. Eriti rõõmustav
on see, et Itaalia ja Türgi partnerid on meie
head sõbrad eelmisest, 2018.aastal lõppenud
projektist. Uus projekt on kaheaastane ja
järgmine kokkusaamine on aprillis juba koos
õpilastega õppimistegevuses Horvaatias.

SKILLS projekti õpetajate kohtumine Kanepi vallavanemaga. Foto Kanepi Gümnaasium

Erasmus+ programmiga Saksamaal
28. novembril alustasid Kanepi Gümnaasiumi
õpilased oma teekonda Saksamaale, et viia
lõpule 2018 alustatud Erasmus+ programm.
Septembri lõpus külastas seltskond ChristophGraupneri Gümnaasiumi õpilasi Kanepi
Gümnaasiumit ning nüüd oli järg jõudnud
meieni, et nende elu-olu üle vaadata. Saksamaal
olles vedas ka ilmaga. Pea kogu reisi saatis
meid päike, see tegi kõigil meele rõõmsaks
ning olemise veelgi toredamaks. Kuna lund
oli jagunud ka Saksamaale, sai see tähendada
ainult mõnusaid ja lumiseid lumesõdasid.
Saksamaal veetsime terve nädala. Toimusid
õppereisid erinevatesse muuseumitesse:

Erzgebirge kaevandusmuuseumi, sõjaajaloo
muuseumi, Annabergis asuvasse kohalikku
käsitöömuuseumi ja Schwarzenbergi kindlusse. Viimases saime ka ise käed külge lüüa ja
teha endale tinast jõuluehte.
Loomulikult külastasime ka erinevaid linnu.
Meie kodulinnaks oli Kirchberg. Kõige
suurem linn, mida külastasime, oli Dresden.
Nägime ära Dresdeni kõige uhkema kiriku
- Frauenkirche. Kiriku kuppel oli küll väga
kõrgel, aga vapramad käisid üleval ära. Lisaks
Saksamaa linnadele jõudsime ka naaberriiki
Tšehhi, kus õpilastel oli võimalus kohalikel
turutänavatel ringi uudistada, kaubelda ja

lõunatada.
Christoph-Graupneri Gümnaasium oli meie
jaoks üsna suur, kui võrrelda seda Kanepi
Gümnaasiumi koolimajaga, kuid sealsed
õpilased arvasid, et see on pigem tagasihoidlik.
Märkimata ei saa jätta ka õhtupoolikut, mille
veetsime Fundora sisemänguväljakul, kus oli
palju tegevust ka natuke vanematele inimestele.
Palju aega sai veedetud laserlahingus, kuid
saime ka muid atraktsioone uudistada.
Kindlasti üks meeldejäävamaid nähtusi
olid Saksamaa ekstravagantsed jõuluturud.
Jõuluturge oli seal väga palju ja alati olid
nad paksult rahvast täis. Ega meiegi õpilased

ei lasknud mõõda võimalust jõuluturgudel
uudistada ja erinevaid huvitavaid meeneid
kodustele kaasa osta. Väga populaarne oli
jõuluturgudel glögi ja bratwurst.
Õpilased jäid reisiga väga rahule ning
tagasisidet tuli ainult positiivsemalt poolelt.
Sai käidud, sai nähtud, sai oldud, sai tehtud.
Üks meeldejääv kogemus jälle juures!
Suurimad tänud õpetaja Kristelile, kes seda
ägedat projekti eest vedas.
Helena Rahatamm
Kirke Pihlak
Kaidi Sõukand

KüberPähkli võistlusel 7. koht

Tallinas KüberPähkli võistluse teemaks oli
põgenemistuba “Film” ehk siis iga ülesanne oli
nagu omamoodi „tuba” või “film“, millest välja
saamiseks tuli esitada lahendus.
Viiekümne võistleja seas tuli Kanepi

Gümnaasiumi võistkond seitsmendale kohale.
Väga tublit tööd tegid Cris-Steven Tamberg,
Kevyn-Marcus Räst, Helena Rajatamm ja
Laura Baranov, juhendas õpetaja Kristel
Uiboupin.

KüberPähkli võidukas meeskond. Foto K. Uiboupin

PÕHIKOOLID

Aastalõpp Krootuse koolis
Jõulukuu oli traditsiooniliselt kiire, kuid
täis vahvaid üritusi ja ettevõtmisi. Kõik
meie
algklassid
külastasid
erinevaid
jõuluprogramme kas Jääaja Keskuses, Luke
mõisas või Moostes. 5.-6. klass sai oma
jõulumeeleolu kätte Vanemuises, kus vaadati
etendust „Kaunitar ja koletis“. Seitsmendikud
lustisid enne jõulupuhkust batuudikeskuses
ja kaks vanemat klassi harisid end Võhma
Valgusevabrikus, kus saadi põhjalik ülevaade
küünalde valmistamise kunstist.
13. detsembril külastas kooli klassikaline
ja džässpianist, soolo-, stuudio- ja
ansamblimuusik, helilooja ja arranžeerija
Sven Kullerkupp. Kuulata sai tuntud
heliloojate muusikapalu nii klassikalises kui
ka rokivõtmes.
Detsembrikuu üks oodatuim sündmus
on jõululaat. Selleks olid nii lapsed
kui
lapsevanemad
teinud
põhjalikke
ettevalmistusi. Osta sai koduseid küpsetisi:
piparkooke, vahvleid, plaadi- ja tassikooke.
Lisaks söödavale kraamile läksid kaubaks
mitmesugused käsitööesemed, mänguasjad,
filmid ja kõik see, mida müüjal endal koduses
majapidamises enam vaja ei läinud.
19. detsembri õhtul peeti jõulupidu. Kontserdi

kavas oli laulu, tantsu, näitemängu ja
pillilugusid. Külas käis ehtne jõulumees.
Aasta viimasel koolipäeval käisid kõik
õpilased ja õpetajad Karilatsi muuseumis.
Meid tervitas jõulusokk, kelle juhtimisel
läksime käbiemandale appi käbisid korjama.
Veskikratt kutsus meid oma valdustesse,
et lumemölder üles äratada. Kuidas me ka
ei püüdnud – lumemölder magas edasi ja
lumeveski lund jahvatama ei hakanud. Pärast
seda oli vaja metsatukast üles otsida Nuki.
Hirmunud sarvikule tuli leida kodu, seepärast
seadsime sammud rehetare poole. Pererahvas
võttis meid lahkesti vastu, tutvustas vanu
jõulu- ja näärikombeid, kutsus rehe alla
õlgedesse möllama ja lõkke äärde õnne valama,
kuid sarvilist seltsilist nad enda juurde võtma
nõus ei olnud. Püüdsime siis teda sokutada
peenemasse taresse, kuid seegi koht polnud
Nukile sobiv. Kuna jõudsime oma ringkäiguga
Karilatsi rahvamajani, siis leidsime ühiselt, et
kõige parem oleks Nuki saata raamatukokku.
Nukitsamees raamatukaante vahele saadetud,
võisime koguneda rahvamajja, kus jõulusokk
päevast kokkuvõtte tegi ja iga laps sai
kommipaki.
Aime Sabre

Foto Kristi Käo

Kaagvere-Karste Külaselts MTÜ kutsub kõiki Kaagvere ja Karste külaelanikke üldkoosolekule
25.01.2020, kell 12:00. Koosolek toimub Kaagvere-Karste Külaseltsi ruumides
Kaagvere külas, Metsaääre 1.
Üldkoosolekul tehakse ülevaade möödunud aastast ja tutvustatakse 2020 aasta tegemisi.
Kontakt Külli Ermel, 53414624.
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Heategevus annab hea tunde
Saverna kooli 7. klass ei tee juba kolmandat
aastat jõulude ajal traditsioonilisi loosipakke,
vaid suunab selleks mõeldud rahasumma
heategevusse. Kahel aastal oleme käinud
loomade varjupaigas jõulurõõmu viimas:
ühel aastal Tartus ja teisel Võrus. Sel aastal
pöörasime pilgud inimestele, kellel just
praegusel ajahetkel ei lähe nii hästi. Võtsin
ühendust Tartu Linna Varjupaigaga, mille
juhataja oli meeldivalt üllatunud, et kavatseme
neid kostitada. Tema mäletas vaid ühte korda,
mil varjupaiga elanikele midagi maiustamiseks
toodi.
Kõik seitsmendikud kogunesid 10. detsembri
pärastlõunal kodunduse klassi, et hakata
küpsetama muffineid ja küpsiseid inimestele,
kes on sunnitud varjupaigast öömaja otsima.
Vajaminev tooraine oli kogutud raha

eest ostetud ja ootas oma aega. Õpilased
asusid usinalt küpsetama. Nõu ja jõuga
oli hindamatuks toeks kodunduse klassi
perenaine õpetaja Merike Tamm. Muffinid
ja küpsised valmisid nagu võluväel. Vahepeal
said kaunistatud karbid, kuhu küpsetised
kavatsesime panna, ning pakitud kooliaiast
pärit erinevad ürdid, millest hea teed keeta.
Idee andis Ruudi ema Kristi, kes küpsetamise
plaanist kuuldes pakkus kohe välja, et saadab
kodututele kotitäie piparmündilehti. Sellest
mõttest kasvas välja plaan pakkida kingituseks
ka kooliaia ürte, mida on suvel hoole ja
armastusega kogutud-kuivatatud.
Kaks ja pool tundi hiljem oli kaks kastitäit
küpsetisi valmis ning kotitäis erinevaid ürte
ootasid starti. Vallale kuuluv buss sõitis treppi
just siis, kui hakkas sadama tõelist jõululund.

Kuna jõudsime varjupaika just sel ajal, kui
kodutuid hakati majja sisse laskma, siis tuli meil
oodata, kuni avanes võimalus oma kingitused
üle anda. Vaatepilt oli kurb: elu hammasrataste
vahele jäänud inimesed seismas pikas kurvas
rivis keldrikorrusel asuva ukse taga, kust
valvur-turvamees neid ühekaupa sisse laseb.
Kui lõpuks oma kandamid kööginurka saime
toimetada, siis tatsas meie juurde vanamemm,
kes oli pisarateni liigutatud sellest heateost.
Jah... andis mõtlemisainet meile kõigile. Ei
ole ju palju vaja, et muuta nende inimeste
ükski õhtu veidike paremaks, magusamaks,
mõnusamaks.
Edasi suundusime Lõunakeskusesse, kus ootas
liuväli. Meie hulgas oli neid, kes polnud kunagi
varem uisutanud ja kavatsesid seda just sellel
päeval esimest korda proovida. Ei tea, kas asi

oli tehtud heateos või milleski muus, aga mõne
aja pärast liikusid kõik ilma abivahenditeta
mööda jääd ning ikka kiiremini ja kiiremini.
Nägu naerul ja üha suuremat kiirust arendades
liiguti ringiratast. Õhetavad põsed ja särav
naeratus rääkisid peale uisutamist iseenda
eest.
Ka kojusõidul jätkus arutelu nii kodutute kui
ka uisutamise teemal. Kõik jäid käiguga väga
rahule ja peavad juba plaani, mida järgmisel
aastal ette võtta, kellele abikäsi ulatada. Klassi
poolt tahame aga tänada meile bussijuhina
appi tõtanud Alar Sääritsat, kelleta meie
vahva üritus poleks toimuda saanudki. Kõik
head asjad langesid kokku, aga jõulud ongi ju
imede aeg...
Ivi Luht
7. klassi juhataja

Vana aasta viimased ettevõtmised
Saverna koolis ei raugenud hoog ka aastalõpu
lähenedes: leidus veel nii mõndagi huvitavat,
mis õpilastel silmad särama lõi ja andis midagi
väärtuslikku.
6. detsembril toimus meie koolis rahvusülikooli
100. aastapäeva kingitusena loeng “Arktikavärav kliimamuutuste uurimiseks”. Lektor
Martin Liira TÜ Chemicumi geoloogia
osakonnast on tõeline publikumagnet. Ta
vallutas kuulajad hetkega ning rääkis oma
elust Teravmägedel, kliimasoojenemisest,
jääkarudest ja muust taolisest sellise kire ja
põnevusega, et ettenähtud ajast jäi väheks,
kuid mitte keegi õpilastest ei üritanudki selle
vastu protestida, et loeng tunduvalt pikemaks
venis. Kuulati suure huviga ja lektor oskas
kogu selle keerulise teema slaidide abil teha
sedavõrd arusaadavaks, et see paelus kõiki.

Suurepärasest loengust said osa 6.-9. klassi
õpilased.
Töötukassa Põlva osakonna karjäärispetsialist
Ingrid Lepasson käis koolis 9. detsembril,
et läbi viia kaks loengut - töötuba: 9. klassile
“Enesetundmine” ning 7.-8. klassi õpilastele
“Digitaalne jalajälg”. Lihtsalt ja arusaadavalt
tehti õpilastele selgeks, et kõigepealt tuleb
iseennast tundma õppida, leida enda tugevad
küljed, mille abil elus edasi jõuda. Samuti
oli mõtlemapanev see, kui palju noored ise
sotsiaalmeediat kasutades teevad endile
karuteeneid, mis võivad hiljem valusalt kätte
maksta. Õpilased olid aktiivsed ja ühine
arvamus oli, et loengud oli tõepoolest harivad
ja andsid uusi teadmisi.
Pranglimine ehk peastarvutamine jätkus II
vooruga. Praeguseks saab teha järeldusi juba

kahe vooru kokkuvõttes ning on näha esimesi
märke, kelle jaoks on finaalipääs peaaegu
käeulatuses. Nüüd ei tohi end lõdvaks lasta
ning peab viimases voorus veel pingutama, sest
rohkem võimalusi enam ei tule. Hoiame pöialt
eelkõige järgmistele õpilastele: Tanver Talvis,
Daniel Kure, Joosep Kaur Reinsalu, Neleliis
Pukk, Gerly Piho, Laura Bogdanov, Tormi
Säärits, Mona Rea Nerva, Kamilla Elise
Teesalu ja Edgar Kuld. Neist kolme viimasega
on seotud meie kõige suuremad lootused.
Ka õpetaja Merike Tamm ja allakirjutanu on
täiskasvanute arvestuses vabariigis esikümnes.
On, mida järgmiselt etapilt oodata!
Aastalõpupidu 20. detsembril oli viimaseks
koosolemiseks lõppenud 2019. aastal. Saal
oli taas kord meeldivalt rahvast täis ja
õpilased esitasid vapralt oma luuletusi, laule

ning pillilugusid. Ei puudunud üks korralik
Jõuluvanagi, kes vaatamata lumepuudusele
siiski peaaegu õigeks ajaks kohale jõudis.
Suurem osa etteastetest jäi tal küll nägemata,
kuid iga klass oli ikkagi õppinud luuletuse
või laulujupi selgeks, et oma klassi kingikott
lunastada. Peo korraldamise eest tuleb
tänusõnad saata õpetaja Tiina poole teele ning
eriti suured tänud meie kooli õpilaste Timo ja
Ave vanematele, tänu kellele ehtis meie saali
sel aastal väga-väga ilus kuusk!
Uus aasta on juba alguse saanud ning ees
ootamas on nii tavapärane koolitöö kui ka
põnevad kohtumised ning üritused.
Ivi Luht
Saverna PK õpetaja

LASTEAED

Heategevuslike jõulutraditsioonide jätkumine Põlgaste kogukonnas

2019 Heategevuslik jõululaat Põlgastes. Foto Kairit Kolpakov
Põlgaste Lasteaia Sinilill ja MA Põlgaste kodukootud maiustusi ja küpsetisi ja nautida
Lapsehoiu eestvedamisel toimus 12. laadameeleolu. Siinjuures suured tänud kõigile
detsembril juba traditsiooniks kuju- lasteaia/lapsehoiu peredele ja lasteasutuste
nenud heategevuslik jõululaat, mille töötajatele meeleoluka ürituse korraldamise
laadatulu on planeeritud legolaua ja eest!
Tipi telgi soetamiseks. Eelnevate aastate Kaks tundi kestnud heategevusliku laada
hitiks
kujunes
jõululoos.
laadatuluga on lasteaiale ja lapsehoiule ostetud peamiseks
projektor, peegelsein kolme kõverpeegliga ja Seekord olid peamisteks suurvõitudeks
jõuluteemalised piknikukorvid, jõulukuusk ja
motoorikakeskus.
Jõululaadale eelnevatel päevadel oli tunda kõik, mis jõuludega seotud! Lasteaiaõpetajate,
kogu lasteaia-lapsehoiu meeskonna ühtset lapsehoidjate ja hoolekogu liikmete innukate
toimetamist, mis meenutasid ühte suurt otsingute tulemusel oli heategevuslik
päkapikulat, kus käis põnev sigin-sagin. Oma õnneloos külluslik tänu arvukatele toetajatele
osalusega heategevuslikku laata panustasid nii lähikonnast kui ka kaugemalt. Soovime
kõik pered kas loosipakkide näol või olid tänada kõiki ettevõtteid (neid oli 64), kes
müümas koos lapsega pere lemmikuid andsid oma panuse meie heategevusliku
omavalmistatud pagaritooteid või käsitööd. laada kordaminekuks: Coop Põlva, Karni
Avatud oli hubane kohvikunurk, kus sai süüa Lihatooted, Värska Originaal, Tere Piim, Santa

Maria, Kanepi vald, Valio, Jutekott.ee, Stabilo,
USS Security Eesti, OmaKing, Kõlleste
Garlic, Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ, Siirupid
Eesti metsadest, Husqvarna, Põlvamaa
Turism,
Kanepi
Aiand,
Raudnagel
OÜ, Leonhard Weiss OÜ, Amserv, MiniFarm
mängumaa, Egmont Estonia, P3 Disain, Sutu
Straws, Wiera Nordic Candles, Beautiful Me
kehasalong, Alexela, Kõlleste Kommivabrik,
Esteetika- ja Tantsukool, Andrus Muld (Hunt),
Põlva Jõulukuused, Matu Lastekaubad, Sauna.
ee, SHANON, Süvahavva Loodustalu, Mack
Bar-B-Que, Õlimeistrid, Triin Shoppab,
Jooks on lahe, Palvemaja talu, Kika
Mesila
OÜ,
Laboratorios
BABÉ
Eesti, Liivi Toidukoda, Maitsete Majakas,
DeterChem, Pelmen Käsitöökohvik, Ilusalong
Beautiq, Lõuna-Eesti minionid, Kumer

Saag, Ilutuba Kanepis, Dollhouse studio,
Adelliine Laegas, juuksur Annika, juuksur
Kristel, Põlgaste jahtkond, Sinikalda Talu
OÜ, MagusadKilod OÜ, Helina Pood,
Raili Müür, Signe Aid, Irene Varul, Piia Riim,
Lii Toots, Marget Rüütli.
Laada tuluks saadi 1043 eurot ja 60 senti, mis
ületas kõik meie ootused. Lasteaia-lapsehoiu
pere on südamest tänulikud oma toetajatele ja
tänaseks päevaks on lasteaia rühmas vanemate
laste jaoks olemas juba legolaud ning saabumas
ka Tipi telk meie kõige pisematele mudilastele.
Täname kõiki, kes leidsid aega tulla laadale
ning toetasid meie ettevõtmist!
Kairit Kolpakov
Põlgaste Lasteaed Sinilill ja MA Põlgaste
Lapsehoid direktor ja õpetaja

Heategevusliku jõululaada ootel. Foto Maris Abel

KOGUKOND
Kokkuvõte NKK Kanepi jaoskonna tegemistest aastal 2019

Kersti Kõrge, Põlva rk Aasta naiskodukaitsja
2019
Jaanuaris on õige aeg vaadata tagasi
möödunud aasta tegemistele ning teha

plaane uueks aastaks. Naiskodukaitse Kanepi
jaoskonnale oli möödunud aasta üsna tegus,
tegevusi ja üritusi jagus pea igasse kuusse.
Korraldasime ise mitmeid üritusi ja käisime
päris palju ka teiste poolt korraldatud üritustel.
Tavapäraselt olid meie naised auvalves Kanepi
vabadussamba juures Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäeval, Tartu rahu aastapäeval,
iseseisvus -ja taasiseseisvumisspäeval.
Veebruaris toimus juba traditsiooniks saanud
Vabariigi aastapäeva matk, kus osalejaid oli
päris palju. Märtsis korraldasime Saverna
raamatukogus naiskodukaitse kohvikõhtu.
Aprillis tähistasime naiskodukaitse mälestuspäeva väikese kohvilauaga. Enne seda
korrastasime
endiste
naiskodukaitsjate
hauad Kanepi-Ala ja -Mäe kalmistul. Oma
telgiga olime väljas ka Kanepi kevadlaadal –
tutvustasime meie organisatsiooni tegevust
ning korraldasime ka heategevusliku kohviku,
mille tulu annetasime Kanepi Jaani kiriku katuse
renoveerimiseks. Maikuusse mahtus veel paar

toredat üritust; malekooli ja lastehommiku
korraldamine
Soodomal.
Võidupühal
korraldas KL Põlva malev maakaitsepäeva
Kanepis ning ka seal olid meie naised väljas,
lisaks oli abilisi ka Põlva jaoskonnast. Meie
jaoskonna aseesinaine Aike Meekler osales
Tartus toimunud Võidupüha paraadil.
Augustis korraldasime meie auliikmele Helmi
Visnapuule pühendatud jalgrattamatka, mis
seekord viis meid Pokumaale, kus veetsime
lõbusalt aega: tutvusime Pokumaaga ning
proovisime laastumaali. Matk lõppes Kanepi
Seltsimajas kringlisöömisega. Oktoobris
korraldasime malevõistlused Soodomal, kust
võtsid osa nii kodutütred, noorkotkad kui ka
naiskodukaitsjad.
Eraldi tahaksin välja tuua meie jaoskonna
tubli esinaise Kersti Kõrge saavutused. Kersti
esindas Eesti riiki edukalt nii Balti kui ka NATO
sõjalistel mängudel. Ka KL meistrivõistlustel
males läks tal väga hästi: naiste arvestuses tuli
ta KL meistriks, üldarvestuses oli teine ning

võistkondlikult toodi Põlva malevasse I koht.
Siinkohal märgin ära ka selle, et võidukasse
võistkonda kuulusid ka Kersti abikaasa Ülar,
kes on meie toetajaliige ning nende noorem
tütar Kaia, kes on samuti naiskodukaitsja.
Lisaks sportlikele saavutustele pälvis Kersti ka
Kanepi valla tänukirja Aasta vabatahtliku töö
kategoorias. Kõige suurem heameel on mul aga
selle üle, et Kersti Kõrge valiti Põlva ringkonna
Aasta naiskodukaitsjaks ning seoses sellega
esitati ta nominendiks ka vabariikliku Aasta
naiskodukaitsja tiitlile.
Natuke ka 2020. aasta plaanidest. Traditsiooniliselt toimub ka sel aastal 24. veebruaril
Vabariigi aastapäeva matk. Sel aastal on see
plaanis korraldada Saverna ja Valgjärve kandis.
Samuti korraldame augustis jalgrattamatka.
Lisaks nendele üritustele on kindlasti veel nii
mõndagi põnevat ees ootamas.
Aike Meekler
NKK Kanepi jsk aseesinaine
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KOGUKOND
Jõulukuu “Ajaringis”
Sündmusterohket
detsembrit
alustasime
Kanepi Seltsimajas juba 01.12, kui kuulasime
hiidlase Margus Tabori meenutusi läbi elu koos
mammaga. Etendus oli humoorikas ja väga
südamlik. Tore oli näha, et saal oli külalistest
tulvil ja näitleja oskas neile kõigile südamesse
pugeda. Pärast etendust suundusime vallamaja
juurde, kus süüdati kuusepuul advendiküünlad.
Meelelahutust pakkusid kohalikud isetegevuslased.
09. detsembril vuras bussitäis “Ajaringi” rahvast
Võru suunas, et osa saada Rakvere Teatri
etendusest “Onu Vanja”, mis on lavastatud
Tshehhovi jutustuse järgi. Läbi etenduse otsiti
vastust küsimusele, mis on elu mõõt? Hingeelu
tõusude ja mõõnadega - need on sündmused,
mis jätavad jälje. Kui aga elu möödub ilma haavu
ja jälgi jätmata, on ka kurvasti. Tuleb edasi elada,
mis ka ei juhtuks, sest inimene jääb alati ootama
ja lootma paremat.
11. detsembril oli meil Põlvas Väärikate Ülikoolis
Tartu Ülikooli farmatseutilise tehnoloogia
dotsendi Urve Paaveri loeng teemal “Tablett

või kapsel?” Saime teada nii mõndagi kasulikku
ravimitest.
15. detsembril toimus üks meie selle aasta
suursündmustest “Ajaringi” jõulupidu. Peolisi
kogunes nii palju nagu meie seltsimaja saal
võimaldas.Tore oli näha, kuis igaüks oli
vaeva näinud, et ka ise pidulik välja näha.
Tervituskõnedele järgnevalt sai esinemisõiguse
kõigile teada tuntud hea meeleolu looja
ansambel “Sinu Naine”. Kõik, kes vähegi suutsid,
olid tantsupõrandal. Humoorikaid vahepalasid
meie igapäeva elust esitas igihaljas Tõrva
Tilde. Kui jõulupraad ja kook nauditud, tuli
kõigi rõõmuks jõuluvana, kellel oli kingikotis
igaühele üllatuskingitus. Pidu lõppes “Sinu
Naine” ansambli emotsionaalse ja kaasahaarava
esinemisega.
Toomapäeval 21. detsembril sõitsime Põlva
kirikusse, kus toimus Elina Nechajeva ja Andrei
Bogachi jõulukontsert. See sobis sellesse hetke
ja aega suurepäraselt - oli võimas, pühalik,
südamlik ja pidulik.
Nii möödus meie “Ajaringi” rahval taas üks aasta,

mis oli täis hulganisti ettevõtmisi, milledest on
alati olnud rohkearvuliseslt osalejaid. Tahame
tänada meie eestvõtjat Meedit, et kõik on alati
hästi ja sisukalt korraldatud. Õnne, tervist ja

Maagiline detsember Valgjärvel
jõulusalme. Hoolimata lume puudumisest
õnnestus jõulupidu, mis meeldis kõigile
osalejatele, sest värskes õhus tuulevaikse ja sooja
ilmaga oli mõnus pidutseda. Lapsed jäid väga
rahule.
Aitäh ürituse korraldajatele!
Kristel
Kuidas ikka aastat lõpetada, kui mitte ühe kärtsu
aastalõpu peoga Valgjärve võimlas 28.detsembril.
Saal oli ilusti kaunistatud, laudadel põlesid
küünlad, säras kuusepuu. Üle 200 kokkutulnud
pidulise silmis säras rõõm ja ootus. Lauad oli
ette tellitud. Oma laua sai katta iga laudkond ise

8. detsembril toimus Valgjärve koolimaja
võimlas jõululaat, kuhu oli kohale tulnud
17 müüjat. Müügilettidel võis leida kõike
käsitööst kuni maitsvate hõrgutisteni. Tublid
käsitöölised pakkusid müügiks küüslauku ja
küüslaugutooteid,
jõulupärgi, käsitöökorve,
jõulukaarte, vaipu, riideid, puidust meeneid,
ehteid, elusat kala ja kalatooteid, mett, õunu
ja muud nipet- näpet. Kaunid tööd pakkusid
ostlejatele silmailu. Iga kaupleja andis oma
müügist ühe toote jõululoteriiks. Kohvik turgutas
osalejaid maitsvate kookide ja pirukatega.
Võimsaid trikke palliga näitas Eesti talent 2010
Roman Fedorenko, kes laskis kõigil soovijatel
ise palli keerutada ja selfisid teha. Muusikalise
poole eest hoolitses ansambel Lihtsad Poisid

Saverna VPK.

Taas on uus kaunis aasta alanud ja on aeg teha
kokkuvõtteid eelnenust. Saverna Vabatahtlik
Päästekomando jaoks on lõppenud töises mõttes
päästesündmuste „rekordaasta“- Häirekeskuse
poolt oli väljakutseid 47. Lisandusid veel
tormiperioodide päästesündmused, millede osas
eraldi väljakutset ei antud, kuna komando liikus
ühelt sündmuselt otse järgmistele edasi, vahepeal
garaaži naasmata.
Väljakutsed
jagunesid
lõppenud
aastal

Liidia Kängsepp

Ajaring. Foto Maanus Hass

seda rõõmu, kui lõpuks Jõulumees saabus.
Kingituse lunastamiseks loeti toredaid

Laste jõulupidu Valgjärvel

edu meile kõigile ning uute kohtumisteni, armas
“Ajaringi”rahvas!

traditsiooniliste jõululauludega.
Ulvi
Talve alguse esimesel päeval kogunesid 79 last
koos vanemate ja vanavanematega Valgjärve
laululava juurde MTÜ Koduküla Valgjärve
poolt korraldatud laste jõulupeole. Pidu oli väga
huvitav ja tore. Lapsed lustisid, õhkkond oli
mõnus jõululine hoolimata lume puudumisest
- põlesid tulepakud ja kehakinnituseks oli tee,
kohv, küpsised, mandariinid ja kommid. Lapsi
lõbustasid vahvad muinasjututegelased: hunt,
rebane ja põder. Mängiti toredaid mänge ja
tantsiti muusika saatel. Üheskoos otsiti pargist
puude vahelt Jõulumeest, mängiti lumesõda
vanadest ajalehtedest kokkumätsitud pallidega
ja oodati ikka pikisilmi Jõuluvana. Ja oh

Lõululaadal Valgjärvel. Fotod Raivo Antsov

järgmiselt- tulekahju hoones 25, tulekahju
väljaspool hooneid 1, tulekahju metsas/
maastikul 2, maismaasõiduki tulekahju 1,
liiklusõnnetusi 6, metsloom abitus seisundis 1,
ohu likvideerimine/puud teel/hukkunud loom
teel 11. Kui varasematel aastatel on tulekahjusid
hoonetes esinenud ühes kalendriaastas kõige
enam 13, siis möödunud aasta erineb eelnenutest
just rohkete hoonete tulekahjude osas. Õnneks
esines maastiku- ja metsapõlenguid varasemast
tunduvalt vähem. Tuli ette ka päästesündmuste
annulleerimisi, kus möödaminejale kodanikule
oli miskit muret tekitanud ja komandol oli tarvis
vaid ohutuses veenduda.
Meil on 6 aktiivset väljakutsetele kiirreageerijast
komandoliiget, neist 4 on operatiivsõiduki
juhtimisõigusega ja lisaks 2 toetajatliiget. Lisaks
päästja II astme koolitusele on enamik meist
ka päästja liiklusõnnetuse koolituse läbinud.
Komando on saavutanud päästesuutlikkuselt

7. taseme, mis on Eesti Vabariigis kõrgeim
vabatahtlikele omistatud tase. Meiega on liitumas
lähiajal veel 2 tublit noort ja kindlasti ootame
tegusaid inimesi alati juurde!
Kuna Lõuna- Eesti on eelkõige hajaasustuse ja
madala elatustaseme tõttu üks tundlikumaid
piirkondi, siis oleme püüdnud jõudumööda
panustada ka ennetustöösse. Aastal 2019 on
Saverna VPK poolt läbi viidud 132 ennetusalast
kodunõustamist, jagatud ja paigaldatud
kodudesse suitsuandureid, korraldatud infoja ohutuspäevi. Aitäh kõigile inimestele, kes
meid oma kodudes lahkelt on vastu võtnud,
meid komandos või infopäevadel külastanud ja
tõhusat koostööd teinud!
Ja muidugi ei oleks me suutnud seda kõike
ilma paljude- paljude toetajate abita: aitäh
Päästeametile, Kanepi Vallavalitsusele, Põlvamaa Omavalitsuste Liidule, Päästeliidule,
Põlvamaa Arenduskeskusele, Põlva Agrole

meelepäraste toitudega. Koha peal hoolitses söögi
– joogi eest Sulbi kohvik. Õhtune meelelahutus
oli DJ Kalmer aka Bobo hoolitseda koos
tantsugrupiga Rõõmsad Täpid. Õhtujuht viis läbi
erinevaid vahvaid seltskonnamänge. Rõõmsad
Täpid pakkusid oma tantsudega meeldivat
peomeeleolu. Ansambel Endri Restart hullutas
oma tantsulugudega kõiki peolisi. Tantsulusti
jätkas videodisco 80´ 90´, mille saatel kestis pidu
varajaste hommikutundideni.
MTÜ Koduküla Valgjärve tänab kõiki abilisi,
peolisi, külalisi ja esinejaid. Kohtumiseni
järgmistel vahvatel üritustel!
Ulvi

Saverna Vabatahtlik Päästekomando
ja paljudele teistele koostööpartneritele! Teie
inimesed on tõelised aarded ja töö, mida on
tehtud ja tehakse ka tulevikus, on hindamatu
väärtusega! Aitäh vabatahtlike tööandjatele loa
ja võimaluse eest katkestada oma igapäevatöö
ja vastata väljakutsele! Aitäh vabatahtlike
tublidele kolleegidele, kes poolelijäänud tööd
ja toimetused oma õlule on võtnud! Aitäh
vabatahtlike peredele mõistva suhtumise ja toe
eest- kui ollakse väljakutsel, on pereliikmetel
sedavõrd suurem koormus, ka rasketel aegadel!
Aitäh, vabatahtlikud päästjad! Ilma teieta poleks
meie komandot!
Soovin kõigile rohkem üksteisemõistmist,
rohkem märkamist ja turvalisust alanud aastasse!
Karol Lumi
Saverna VPK komandopealik
+372 514 1947

MTÜ Kagu-Eesti Lasterikastel oli illusiooniderohke aastalõpp
Oktoobris 2019 saime Kagu-Eesti Lasterikaste
Perede Ühingule uue vahva sõbra, Mustkunstnik
Marko, kelle illusiooniderohket kogupereshowd
said ka meie ühingu pered oktoobri lõpus VanaKoiola rahvamajas näha. Sõprusest kasvas veel
üks põnev koostöö, mille käigus meie ühingu
juhatuse liikmed koos Mustkunstnik Markoga
tuuritasid 5. detsembril Kanepis ja Räpinas.
Korraldasime kaks põnevat showd Kanepi
Gümnaasiumis ja Räpina Ühisgümnaasiumis.
Aitäh meid vastu võtmast! Aitäh, meie uus Sõber
Marko!
Novembris algas ka meie ühingul meeldiv
koostöö Põlva Toidupangaga. Oma abistavat kätt
saime vastu ulatada ühingu liikmete ja juhatusega
juba 13. ja 14. detsembril osaledes vabatahtlikena
Toidupanga talvistel toidukogumispäevadel
Põlva Maksimarketis, et aidata koguda toitu
puudust kannatavatele peredele. Aitäh Rait,
Enely ja Maiken vabatahtliku töö eest toidupanka
abistades!
17. novembril oli meie ühingu peredel võimalus
osa võtta portselani-maalingu õpitoast UueAntsla rahvamajas Kati Velneri juhendamisel.
Õpitoast osa võtnud pered veetsid koos
loomingulise pühapäeva. Valmisid kaunid nõud

ja serviisid nii oma pere toidulauale kui ka
vanavanematele kingituseks! Aitäh Kati meid
Uue-Antsla rahvamajas vastu võtmast ning
juhendamast!
Mitmeid viirushaiguseid trotsides kogunesime
22. novembril ühingu peredega Tilsi Põhikooli
saalis, kus toimus aktiivne mänguõhtu ja
tunnustasime ka meie armsaid isasid. Aitäh,
Rait, et organiseerisid toredaid mänge ja tegevusi
- salatimäng, lennuvõistlus, topsimängud, pusled
ja palju osavust nõudev palli-rätiku mäng. Aitäh
toetajatele ja Tilsi Põhikoolile, et saime teie saalis
lustida. Nalja ja naerukilkeid jagus kuhjaga - oli
vahva õhtu!
13. detsembril toimus aga Kagu-Eesti Lasterikaste
Perede Ühingu esimene ühine jõulupidu Mooste
Jõulumaal. Ühingu pered said osa Jõulutoitudeja Jõulumängude Tubadest, joonistada Jõuluvana
Postkontoris ning vaadata Jõuluetendust
Veskiteatris. Jõuluvanal oli igale ühingu perele
kaasas ka pakike, mille toreda luuletuse,
laulukese või mõne muu esinemisnumbriga
pere omale lunastada sai. Õhtu lõppes ühise
koosviibimisega, heade toetajate abiga oli kaetud
jõulu-näksilaud ning lapsed ja vanemad said
omavahel taas tuttavamaks. Aitäh võõrustajatele,

aitäh toetajatele, aitäh abilistele, aitäh peredele,
aitäh Annikale piltide eest! Meie ühingu
esimesed jõulud olid imelised jõulud!
2019 oktoobrikuu lõpust alates oleme Kagu-Eesti
Lasterikaste Perede Ühinguga Eesti Lasterikaste
Perede Liidu kandidaatliikmed. 30. juunil 2020
saame rõõmuga tähistada ühingu 1.sünnipäeva!
2020. aasta algas meil 15. jaanuaril toimunud
üldkoosolekuga ning jaanuarikuu lõpus läheme

ühiselt talvisele matkale. Hea lasterikas pere
Põlvamaal (või ka Põlvamaa lähiümbruses),
meil on suur rõõm uute liikmesperede üle! Oled
oodatud oma perega meie ühinguga liituma! Võta
meiega julgelt ühendust: kagueestilasterikkad@
gmail.com, 5809 9910.
Hoiame üheskoos oma tõelist rikkust!
Bibi Perlov
(MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad, juhatuse esinaine)
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KULTUUR
Uuel aastal uue hooga!
Tänaseks on jõulukaunistused jälle kenasti
kokkupakitud ja järgmist aastalõppu ootama
pandud. Kokkuvõtted möödunud aastast
enamusel tehtud, uued lubadused antud ja
plaanid paika pandud, aega selleks oli pühade
ajal loodetavasti piisavalt. Suur tänu kõigile,
kes osalesid 2019. aastal toimunud Kanepi
Seltsimaja sündmustel. Kanepi Seltsimaja pani
aastale punkti ja alustas uut traditsioonilise
ilutulestikuga, mille Tulekild OÜ Kanepi
turuplatsilt parimate soovide ja tervitustega
tähistaeva poole lennutas.
Uus aasta on juba hoo sisse saanud ja
toredaid sündmusi peaks jaguma kõigile. Juba
veebruaris on tulemas valla isetegevuslaste
kontsert
vabariigi
aastapäevaks
23.

veebruaril.
Toimuvad
traditsioonilised
riigilipu heiskamine ja vabariigimatk 24.
veebruaril. Rahvapidu Kanepi Seltsimajas
ansambliga „Hellad Velled“ on 28. veebruaril.
Plaanis on koos Kanepi Noortekeskusega
tähistada vastlapäeva peredega. 14. märtsil
on seltsimajas maakondlik harrastusteatrite
žanripäev, näha saab terve päeva jagu
erinevaid etendusi ja see on publikule tasuta!
Kindlasti tuleb taas jüriööjooks Erastvere
järve ümber. Kuuendat korda toimub
Kanepi kihelkonna laste laulupäev „Keväjä
Tsirgukõnõ“ 25. aprillil. 26. aprillil juba
traditsiooniks saanud aiandusseminar Kanepi
Kodukaunistamise MTÜ korraldusel. 9. mai
toob kaasa järjekordse kevadlaada. Kanepi

Jõksi Jaanituli on sellel aastal 23. juunil. August
on kihelkonna 345. aastapäeva sündmuste
päralt, need saavad alguse 1. ja kulmineeruvad
8. augustil, kui toimub suur kihelkonnapäev.
Valla sünnipäeva tähistame oktoobris.
Traditsioonilised
aastalõpu
sündmused
lõpetab aastavahetuse pidu 31. detsembril.
Sellele loetelule on lisaks tulemas veel palju
muudki põnevat ja meeleolukat. Peagi on
võimalik täiendatud sündmuste info leida
Kanepi valla kodulehel olevas kultuurikavas ja
järgmistes valla ajalehtedes.
Kui keegi soovis endale uueks aastaks uut
hobi, siis Kanepi Seltsimajas tegutsevad
erinevad
isetegevuskollektiivid
ootavad
alati enda ridadesse uusi toredaid osalejaid.

Plaanis on lisaks õhtustele ringidele avada
ka ennelõunaseid tegevusi erinevatele
sihtgruppidele. Kuus vähemalt korra pakuks
võimalust
kokkusaamiseks
kodustele
emmedele ja pisipõnnidele. Samuti on mõte
tegevusklubi käivitamiseks neile, kellel on
soov teha midagi huvitavat ja kasulikku, aga
kes mingil põhjusel ei saa igapäevaselt käia
tööl, kuuluda kollektiivi. Kui keegi tahaks
nendel teemadel abiks olla ja koostööd teha,
siis kõik ettepanekud on teretulnud.
Head uut hoogu kõigile!
Rõõmsate kohtumisteni Kanepi Seltsimajas!
Marju Jalas

Tantsi, tantsi, keeruta, keeruta...
Juba ongi 2020. aasta käes ja päevad
mööduvad kiiresti uute tegude poole. Nõnda
ka tantsurahvas valmistub uute tantsude
õppimiseks ja peab plaane edasiseks, et vastu
võtta uusi väljakutseid. Tantsijad said mõne
nädala puhkust, et veeta aega perega ja kohtuda
sõpradega. Oli aega mõelda ka möödunule ja
meenutada toredaid päevi tantsides.
24. augustil toimus Kanepis rahvusvaheline

tantsupäev „Tants teeb südame rõõmsaks”, kus
osales tantsijaid Tallinnast, Lätist ja Leedust.
Esines 18 rühma. 24.novembril kogunes
viis rühma Savernasse tantsupäevale, mille
organiseeris Maria. Osalesid tantsutrupid
„Mathilde”
Hellenurmest,
„Vunkratas”
Kanepist,
„Karikakar”
Krootuselt
ja
„Eideratas” Vilustest ning muidugi ka
„Sügiskulla Leedid” Savernast. Õppisime
üksteiselt ka mõne uue tantsu selgeks. Kuna

oli parajasti kadripäev, siis Viluste esines
toreda kadriprogrammiga Anu eestvedamisel.
Lusti jätkus mitmeks tunniks. Oli kaetud ka
kohvilaud ja pillimees aitas tantsutuurid üleval
hoida. Seda tantsupäeva aitas korraldada meie
uus noortekeskuse juhataja Getter. Suur tänu
temale ja ka vallavalitsusele mõistva suhtumise
eest meie tegemistesse.
Kirjutan selle kirjatüki ka selleks, et innustada

uusi tantsijaid meiega liituma. Uskuge, te ei
kahetse! Tunneme end palju tervemana kui
kodus istudes. Meie tantsujuhendaja Maria
annab endast kõik, et treening sujuks ja
tantsud selgeks saaksid. Suur-suur tänu talle
„Sügiskulla Leedide” poolt!
Uute kohtumisteni ja kerget jalga kõikidele
tantsijatele!
Helgi

INFO
Häirenuputeenus päästab - üheksa aastat üle Eesti
Peamiselt eakaid abistav Medi häirenuputeenus
on kõikjal Eestis toiminud juba üheksa aastat.
Uurime, kuidas häirenupp hädasolijaid
aidanud ja vähemalt 50 inimesel lausa elugi
päästnud on.
Häirenuputeenus aitab kauem iseseisvalt
ja turvaliselt oma kodus elada. Häirenupp
on maailma lihtsaim abivahend. Üldjuhul
on selle kasutaja eakas või liikumispuudega
inimene, kes kannab kodus randmel või kaelas
veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse
korral - olgu see kukkumine, terviserike
või kasvõi tulekahju, vajutab hätta sattunu
häirenuppu. Seejärel helistab spetsiaalne käedvaba hoolekandetelefon - mis on paigutatud
inimese kodus keskele asukohale - Medi

kõnekeskuse operaatorile. Temaga suheldes
selgitatakse välja abivajadus. Operaator saadab
vajadusel kohale hoolealuse usaldusisiku
- lähisugulase, naabri, sotsiaaltöötaja,
kriitilisemal juhul ka kiirabi või päästeameti.
Häirenupu eesmärk ja suurim kasu ongi
kohene teavitamine abivajadusest ning abi
kiire saabumine. Paljudel juhtudel ongi
abi saamise kiirus kriitiline, et kahandada
õnnetusest tekkida võivad tagajärgi. Medi on
aastatega lahendanud sadu olukordi, kus ilma
häirenuputa oleks hädasolija mitmeid tunde
või lausa ööpäevi oma kodus abita olnud.
Kaasaegsel häirenupul on lisaks nupu
vajutamise võimalusele ka kukkumisanduri
funktsioon. Kukkumisandur algatab tugeva

Eesti Maanteemuuseum otsib
Lennukate ideedega särasilmset turundus- ja
kommunikatsioonijuhti
Meiega on Sul
• ainulaadne võimalus töötada Eesti ühes atraktiivsemas muuseumis;
• kõrgelt motiveeritud ning täiskiirusel liikuv meeskond;
• looduskaunis asukoht ja miljonivaade kabinetiaknast;
• palju õnnelikke külastajaid;
• osaline kaugtöö võimalus.
Sobid meie kollektiivi kui verstapost teepervele, kui Sul on:
• kõrgharidus, eelistatult kommunikatsiooni-, ajakirjandus- või turismialane;
• vähemalt 2-aastane töökogemus kommunikatsiooni alal;
• oskus seada selgeid mõtteid ja sõnu;
• suurepärane suhtlemisoskus, algatusvõime ja lennukad ideed;
• soov ja oskus teha meeskonnatööd, aga ka vastutada;
• inglise ja soovitavalt vene keele oskus;
• kehtiv B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.
Turundus- ja kommunikatsioonijuht:
• osaleb muuseumi külastusvaldkonna tegevuses;
• kavandab muuseumi kommunikatsiooni- ja turundustegevusi;
• veab muuseumi suuremate avalikkusele suunatud sündmuste korraldamist;
• korraldab koostööd avalikkuse ja pressiga, haldab ja administreerib
muuseumi kodulehte ja sotsiaalmeediakanaleid;
• turundab aktiivselt ja tulemuslikult muuseumi teenusepakette nii Eestis kui
väljaspool.
Töökoht asub unikaalse asukohaga Eesti Maanteemuuseumis, Varbusel,
Põlvamaal.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Palume CV koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi
koopiaga saata hiljemalt 26.01.2020 Maanteeameti personaliosakonna e-posti
aadressil konkurss@mnt.ee. Kandideerida on võimalik ka läbi Maanteeameti
karjäärilehe https://karjaar.mnt.ee või värbamisportaalides CV Online ja CV
Keskus.
Lisainfo Maanteeameti personaliosakonna peaspetsialist Teele Sepp telefonil
5305 1735 või e-postiaadressil teele.sepp@mnt.ee.

kukkumise korral häirekõne automaatselt
juhul, kui inimene pärast kukkumist ise
enam ei liiguta. Nii saab info võimalikust
õnnetusest hoolealuse abilistele edastatud
kasvõi meelemärkuse kaotusega lõppenud
kukkumise järgselt.
Üheksa aastaga on Medi häirenuputeenuse
abil erinevaid muresid lahendatud ja
abilised koju saadetud enam kui 1500 korral,
sealhulgas üle mitmekümne kiirabi ja isegi
üks politsei väljakutse. Teadaolevalt on 50
korral häirenupp aidanud hoolealuse elugi
päästa, mille üle on õnnelikud nii hoolealused,
lähedased kui ka väärt teenuse pakkuja
töötajad. Medi häirenuputeenus, automaatne
ravimidosaator, elektriline pliidivalvur ja

kaduma läinud eaka asukoha tuvastamise
lahendused tagavad eakale lähedasele tema
enda kodus ja kaugemalgi suurema turvatunde
ja kõigile hoolivatele lähedastele meelerahu.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil 661 8181,
e-postiga info@medi.ee ja kodulehel www.
medi.ee. Vajadusel suheldaks linna või valla
sotsiaalhoolekandeosakonnaga, et koostöös
omavalitsusega
vajalikud
abivahendid
kättesaadavaks teha. Turvatunne ja hingerahu
ei tohi olla privileeg, vaid inimõigus - igaüks
tundku end kodus kindlalt ja saagu kauem
iseseisvalt elada!

Vastlapäev
koos
Teadusteatriga

Põnevaid
teadustrikke
uudistama,
üheskoos
hernesuppi ja
kukleid
sööma ootame
kõiki
külaelanikke!
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Sünnid

JAANUAR Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris
1. 130 aastat tagasi *14/27.01.1890
sündis Erastvere mõisas Aleksander
Rõõmus, aktiivne poliitika- ja
omavalitsustegelane, kirikunõukogu
esimees, töötanud Erastvere mõisas
ja metskonnas, mõisavalitsejana
Lätis, Venemaal Novgorodi oblastis,
saksa okupatsiooni ajal saksa keele
õpetajana Raadama koolis, Erastvere
vallavolikogu liikmena revideeris
kanepi uue koolimaja ehitust,
lasi praaktöö ümber teha, tema
initsiatiivil tehti uude koolimajja
Muhu Siimiste algkooli eeskujul
kuuma õhu keskküte. Töötas
nõukogude võimu alguses Kanepi
külanõukogus, kirjutas mälestusi.
Surnud Kanepis 2.09.1972.
2. 95 aastat tagasi 14.01.1925 suri
Võrus Adolph Daniel, sündinud
*17./5.10.1859 Hurmis Kundi t.,
Kanepi kihelkonnakooli kasvandik,
töötas koolmeistrina Krootuses,

aktiivse seltsitegelase, meeskoori
lauljana ning rahvuslasena C.
R. Jakobsoni pooldajana teenis
kirikuõpetaja G. v. Holsti viha, kes
ei vabastanud teda koolmeistrina
kroonust ja võeti seadusevastaselt
nekrutiks. Lõi pilkelaulu Holstist.
Sõjaväes omandas velskri kutse,
töötas hiljem Võrus raudtee
velskrina. Osales aktiivselt Eesti
Kirjameeste Seltsi tegevuses Tartus
seltsi sekretärina, professor Mihkel
Veske põrmu Kaasanist koju
toojaid. Laulis Kanepi meeskooris II
üldlaulupeo (1879) võistulaulmisel,
kirjutas sellest ajalehtedele, oli
Postimehe kirjasaatja alates 1890.
a-st. Tema sulest on ilmunud tõlked
„Vabadiku poeg“, „Kulda Karla“,
„Ühe ühisuse ajalugu“, „Haruldane
pidu“, „Näpu mees“ jt., Kanepi LSle tõlkinud näidendi „Uhkus tuleb
enne langemist“, tõlkinud ka koori-

ja soololaule. Osales aktiivselt Võru
Kandle seltsi tegevuses, loonud
ja juhatanud koori sõjaväes olles,
„Linnutaja“ naiskoori ja laulnud
Võru koorides.
3. 125 aastat tagasi 28.01.1895
sündis Tartus näitejuht, käsitööline
Aleksander Tamm, näitleja A.Viira
näitetrupis ja ooperikoori laulja
“Vanemuises”,
Võru
“Kandle”
näitetrupis, 1922-41 Kanepi LauluMänguseltsi näitejuht, 1922-31
ja 1940-41 ka Kanepi avaliku
raamatukogu hoidja,
seltsimaja
majahoidja. Kanepi Vabatahtliku
Tuletõrje Seltsi juhatusse, juhtis
rahvamaja ja MTJ näiteringi kuni
1975. a-ni, mil lahkus kanepist
tartusse. Surnud 14.8.1984 Tartus,
maetud Tartu Pauluse kalmistule.
4. 195 aastat tagasi 31.01.1845
sündis Sangaste kihelkonnas Pringi
k. Aleksander Thomson, helilooja,

Kanepi khk. koolmeister ja
koorijuht (1865-1866), õppis Tartu
Ülikoolis matemaatikat. Märkas
Kanepis 17-aastase Hans Kanni
kaunist häält, juhtis tähelepanu
vajadusele seda arendada. Thomson
oli eesti rahvuslikule koorimuusikale
alusepanijaks, tema loodud 70
koorilaulust
on
tänapäevani
repertuaaris ca 40, rahvalauluseaded
“Ketra Liisu”, “Sokukene” jt. olid
populaarsed.
Suri
Petrogradis
20.10.1917.

Carl-Luckas Tennosaar
(Krootuse)
Jarek Tagel (Kanepi alevik)
Emma Helene Otterklau
(Sirvaste)

Õnnitleme!
Sünnipäevad veebruar
90
Nikolai Vanatalo
15.02.1930 (Kooraste)
85
Aino Vahter
01.02.1935 (Kanepi alevik)
Katti Urb
23.02.1935 (Kanepi alevik)
Silvi Voovere
25.02.1935 (Krootuse)
80
Tiiu Meeliste
16.02.1940 (Piigandi)
Kalju Mark
19.02.1940 (Saverna)
75
Tea Sohar
25.02.1945 (Põlgaste)
Matti-Tõnis Plado
27.02.1945 (Ihamaru)
70
Kaja Hiietamm
06.02.1950 (Saverna)
Ilme Oina
21.02.1950 (Ihamaru)
65
Aime Timofejeva
03.02.1955 ( Saverna)
Mati Simka
09.02.1955 (Tiido)
Külli Antalainen
18.02.1955 (Saverna)

Kalendrit
lehitses
Milvi
Hirvlaane

Kanepi valla sündmused jaanuar – veebruar 2020
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg
Jaanuar
02.-31.jaanuar
Veebruar

Sündmus

Toimumiskoht

Fotonäitus „Lanzarote – vulkaanide saar“

Saverna raamatukogu

15.02 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere Raamatukogu-külakeskuses

20.02 kell 18.30

Teemaõhtu „Õigus meie kirjanduses“ , külaline Ülli Kastepõld

Saverna Raamatukogus

23.02. 2020 kell:
13.00

Vabariigi aastapäeva kontsert Kanepi valla isetegevulastelt

Kanepi Seltsimajas

24.02. 2020 kell: 7.30 Riigilipu heiskamise tseremoonia
24.02. 2020 kell:
11.00
24.02 kell 11.0014.00
28.02. 2020 kell
21.00

Kanepi vabadussamba juures

Vabariigimatk

Algusega Kanepi vabadussamba juurest

Vastlapäev

Maaritsa kultuurimajas

Rahvapidu ansambliga „Hellad Velled“

Kanepi Seltsimajas

Soov on luua vabatahtlik päästekomando Kanepisse.
Kui hoolid kogukonna turvalisusest ja soovid kaasa
lüüa vabatahtlike päästjate töös, võta ühendust!
Anari Miil
anari.miil@gmail.com 56 494 566

ANDA ÜÜRILE 2-TOALINE

ANDA ÜÜRILE 1-TOALINE

OSALISELT MÖBLEERITUD

OSALISELT MÖBLEERITUD

KORTER VALGJÄRVEL. Tel

KORTER VALGJÄRVEL. Tel

56 468 898

56 468 898

MÄLESTAME
 Volli

Mürksepp

24.12.1937-08.12.2019 (Kanepi)
Heino Korts
26.12.1930-16.12.2019 (Koigera)
Kalju Raudnagel
08.01.1944-26.12.2019 (Põlgaste)

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215,
51 45 215,
info@est-land.ee
ELEKTRITÖÖD
TÖÖDELE
ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16
•

•

•

PLIITIDE JA AHJUDE
EHITAMINE
Üldehitus- ja remonditööd.
Tel.nr. 5104816

Kanepi
Teataja

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

Järgmine leht ilmub veebruaris 2020.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

•
•
•

Elektritööd, kaablitööd,
põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
Elektripaigaldiste tehniline
kontroll, kontrollmõõtmised
ja dokumentatsioon.
Elektriprojektid, ekspertiisid,
hindamised
Energiasüsteemide ehitus ja
hooldus.
Käidukorraldus.
Materjalid, valgustid ja LED
lahendused.

Tehniline teostus:
tel 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

